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MAJOR FREDERICKA. LIBBY, who is an 
active airline navigator and a senior flight
navigator in the USAF Reserve, has been 
using constantly, for two years, a Rolex 
GMT-Master*, the watch which tells the 
time i11 a11y flvo places 011 earth al 011ce. 

Two revolutionary features- firs!, a 
revolving 24-hour bezel and, second, a 
special arrow-headed red 24-hour hand 
- make it simple to read two times on this 
watch and eliminate two usual faults: 
the 12-hour reading error and the setting 
error that can so easily occur when 
changing the hands from GMT to local 
time or vice versa. 

"Two years of use has convinced me 
that the GMT-Master is the finest time
piece available to the flight-navigator," 
writes Major Libby, and 20 out of 21 air
line pilots vote it an important aid. lts 
special features plus chronometer accur
acy, self-winding mechanism, waterproof 
case and automatic calendar make it one 
of the most brilliant contributions to in
ternational time-keeping ever invented. 

Write for detailed leaflet to Rolex, 
Dept. XXX, Geneva, Switzerland. 

G MT, ar loc:al, time 
Is read on the main ditll 
The warcl, is set to read 
any orher time by meam 
oJtlre rotating beze l 
and 24-hour hand. 

ROLEX 
A landmark in the history 
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* Registered and pate11ted desi<:11 i11 all co1111tries 
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SAGLIGHED 
eller DOGMATIK 

Rette ord - i rette tid? 

»Flyvevt1bnet« har fundet at nedenstående indlæg, 
som bringer med særlig tilladelse fra forfc1tteren, 
dr. med Halfdan Lefevre, overlæge ved det nye 
amtssygehus i Glostmp og ledende senior i studen
terforeningen, er så nært sammenfaldende med 
vore synsprmkter, at vi - ved at bringe den her 
- ville sikre os, at indholdet bliver kendt af vore 
læsere. 

For nogle måneder siden udtalte dansk afrustnings 
utrættelige forkæmper, fhv. stadsingeniør Olaf Forch
hammer i Politiken i et svar til professor Brandt Reh
berg, at han »anser det for hul i hovedet at ofre 1000 
millioner på et nytteløst forsvar«. 

Klarere og mere præcist kan det næppe siges. Hvis 
man virkelig mener, at det er håbløst at prøve på at 
skabe et dansk forsvar, er det virkelig »hul i hovedet« 
at ofre 1000 millioner kroner på det militære beredskab! 

Det kunne i den sammenhæng være interessant at 
undersøge, hvor mange af vore ansvarlige politikere der 
i deres hjerter giver Forchhammer ret - eller med 
andre ord, hvor stor en del af vore folketingsmænd 
der er villige til at støtte Regeringens forslag om et 
forsvarsbudget på 985 millioner kroner til trods for de 
mener, at det hele er håbløst. 

Det ville være befriende, om vi i den politiske debat 
om vort forsvar kunne få rene linier. 

Tænk hvis de, der mener som Forchhammer, ville 
vise det personlige mod at stå frem - og de der mener 
det modsatte på tværs af alle partilinier ville finde hin
anden i en saglig løsning af forsvarssagen. 

Så vidt vides er der i øjeblikket 200 millioner kro
ners difference på samlingsregeringens tilbud om et 
forsvarsbudget på 985 millioner kroner og den mili
tære sagkundskabs absolutte minimumskrav om ca. 
1200 millioner kroner. 

Tidligere har man fra samlingsregeringens side 
hævdet, at Danmark ikke havde råd til at ofre de 200 
millioner kroner ekstra, som er uomgængelig nødven
dige for at få det fulde udbytte af de 1000 millioner, 
der i forvejen ofres 

Dette argument gælder ikke i dag. Det er kun kort 
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tid siden, statsminister H. C. Hansen i en tale 
ved Journalistforbundets årsfest tegnede et 
muntert, men samtidig absolut rigtigt billede 
af Danmarks velstand. 

Finansminister Kampmann har med sit bud
getoverslag bekræftet statsmini~terens analyse 
- vi kan i det kommende år regne med mel
lem 6-8 tusinde millioner i statskassen, og 
Venstre og Konservative taler da også om en 
skattelettelse på 800 millioner kroner. 

Jo - vi ligger lunt i svinget. Enhver, der 
i juleugerne er gået op og ned ad Algade i 
Danmarks større og mindre byefl, har ved 
selvsyn kunnet overbevise sig om, at både vor 
statsminister og finansminister har ret. - Her 
går det godt! 

Det kan altså ikke være økonomiske grunde, 
der forhindrer en saglig løsning af vort for
svarsspørsmål! 

Hvorledes vil man da fra socialdemokratisk 
side forklare, at vi ikke får en saglig løsning? 

Kan Venstre og Konservative, der 1 deres 
valgpropaganda går ind for et effektivt for
svar og for skattelettelse, se deres vælgere i 
øjnene, hvis de går på akkord i denne sag? 

Vil man have, at vi skal tro på, som det er 
fremført for nylig fra radikal side, at det er 
farligt og uklogt, hvis Danmark på et tids
punkt, hvor der er tegn til afspænding i ver
den, forøger sit forsvarsbudget? 

Hvilken ansvarlig dansk politiker tør hæv
de, at Danmark ville true en mulig afspæn
ding, hvis det ofrede 200 millioner kroner 
mere på sit i forvejen meget beskedne for
svarsbudget? 

Hvilken ansvarlig dansk politiker tør i øv
rigt hævde, at der virkelig er så håndgribelige 
tegn på international afspænding i verden i 
dag, at det berettiger til en svækkelse af vort 
værn? 

Berlin-spørgsmålet er lige så langt fra at 
være løst i dag, som det var for et år siden. 

I hele det mellemste og fJerneste Østen her
sker der den samme farlige spænding i dag 
som i går. Kina, Tibet, Formosa, Laos, Indien, 
Israel, Ægypten! Utallige steder lurer brand
faren. 
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I Ungarn arbejder henrettelsespeletonerne 
stadig! I Østtyskland er den stalinistiske ter
ror merc. grusom end nogensinde! 

Alt dette er kendsgerninger, som ikke æn
dres af nok så mange og lange statsoverhoved
reiser. 

Mener flertallet af ansvarlige danske politi
kere ikke, at NATO-samarbejdet i det ti-år, 
der er gået siden Czekoslovakiet og Korea-kri
gen, har været en fredsstabiliserende t aktor 
her i Europa? 

Mener det samme flertal ikke, at egen 
styrke er den første forudsætnmg for at nå til 
afspænding - den første forudsætning for 
mulighed for forhandling med et diktatur som 
det kommunistiske, der ofrer utalte millioner 
på historiens største oprustning? 

Vi er mange, der stadig tror, at flertallet 
af danske politikere erkender nødvendigheden 
af, at vi fortsat opretholder et vesteuropæisk, 
et vestligt forsvarssamarbejde. 

Men vi er også mange, der er skuffede over, 
at dette flertal ikke kan løfte forsvarssagen op 
over partierne. Vi føler kort sagt, at der er en 
sørgelig mangel på helhjertethed i den måde 
forsvarsspørsmålet behandles på! 

Ikke alene for vort forsvars skyld, men også 
for vort folkestyres skyld burde man prøve 
på at nå til et tværpolitisk sagligt forsvarligt 
forlig. 

Om man så ved et sådant forlig ikke fik 
dem med, der mener, at det er »hul i hovedet« 
at ofre pengene på forsvaret - ja, det måtte 
man affinde sig med. 

En løsning af vort forsvarsproblem burde 
bygge på en saglig vurdering af, hvad der 
kræves af forsvaret - og ikke komme i stand 
som et kompromis, hvor saglighed har bøjet 
sig for en forældet dogmatisme! 

- en foreløbig kommentar 
Netop som redaktionen var sluttet, tonede 

et forsvarsforlig så småt frem - som over
lægen og vi alle håbede, det måtte ske. Til
syneladende et forlig på godt og on<lt, hvis 



konsekvenser det dog i skrivende stund ikke 
er muligt at overse. 

Viser det sig, at sagligheden ikke helt har 
vundet, går det endda an. Forsvarets folk er 
ikke ukendte med at substituere manglende 
bevillinger med ekstra arbejdsindsats, opfind
somhed og idealisme. 

Viser det sig derimod, at dogmatikken ikke 
har tabt, er det helt galt. 

For en skræder er det en naturlig ting at sy 
tøjet ind, når det gode huld taber sig og frak
ken bliver for stor. 

Forsvarets frakke var blevet for stor, fordi 
man administrativt ( og bevidst) havde sultet 
det, indtil det ikke længere kunne fylde frak
ken ud. Nu har man syet frakken ind, så ind
holdet igen svarer til rammen. 

Bortset fra at vi ikke tror på skrædermeto
der, når det gælder landets forsvar, føler vi 
det berettiget at spørge efter garantien for, at 
den onde cirkel med administrativ udsultning 

og deraf nødvendiggjort nyt besøg hos skræ
deren ikke fortsætter, når den nye lov er godt 
og vel vedtaget. 

Man må håbe, at bemæd.r.ingerne til loven 
kommer til at indeholde noget herom. En de
taille heri kunne være en bestemmelse om, at 
bevilgede -- men af forskellige årsager ufor
brugte - beløb, umiddelbart kan overføres til 
et nyt finansår. Dette ville utvivlsomt både 
være en god økonomisk foranstaltning og vir
ke fremmende på værnenes langsigtede pla
ner vedrørende materielanskaffelser. 

Hvorvidt forliget vil vinde ved nærmere be
kendtskab -- efterhånden som kendskabet til 
det reelle indhold og de deltagende parters 
kommentarer ( og hensigter) giver baggrund 
for en virkelig vurdering - får stå hen. Fo
reløbig er den umiddelbare glæde over forli
get behersket, og vi skal ikke nægte, at en 
tvivl gnaver os i sjælen, om det ikke vil vise 
sig, at resultatet alligevel blev, at få fik for 
meget og resten for lidt. 

FORSVARSPROBLEMER 
i aktuel belysning • • • 

I erkendelse af den af gørende betydning for den vestlige verdem beståen som en »fri« 
,z;erdensdel det er, at vi i vore bestræbelser for c1t skt1be et effektivt forsvar ikke over
ser den forbindelse, der er imellem 11dgifteme til et sådant forsvar og vor verclensdeh 
totale økonomiske bæreevne, vil »FLYVB 'ABNET« i dette og de kommende numrt? 
søge balancen mellem disse to væsentlige f c1ktorer nærmere belyst. Grundlaget vil være 
en række artikler fra »1'HE GENERAL ELECTRIC DEFENSE QUARTERLY«, i hvil
ke fremtrædende udenlandske politikere og industrifolk belyser sammenhængen mellem 
forsvaret og den økonomiske politik, og sam »FLYVEV ABNET« vil bringe i bec11-
bejdet form, om muligt med en afsluttende opsummering af nogle af vore hjemlige til
svarende personligheders meninger. 
I dette nummer gengives et interview med den vestt)'.fke forsvarsminister Franz Josef 
Strauss. Dette interview bringes først, fordi Vesttyskland af to grunde spiUer en st(1dig 
større rolle i f ors1:aret af t·or del af den 1,estlige verden. Først, fordi det har lande
grænse direkte fælles med Øst-blokken Of!, derfor i givet fald først må holde for, og 
dernæst, fordi det er det land på det emopæiske faJtland, der kan og øjensynligt 11il 
yde det .rtørste bidrag til NATO's fælles fonvarsstyrker. Det vil derfor være af inter
esse at vide, hvad lederen af dette lands forsvar mener om landets rolle i forsvaret af 
den frie 11erden og om balancen mellem fo/'Svaret og landets øvrige politik. 
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Hvordan vmderer De den kom1111mistiske tms

sel idag, hr. forsvarsminister? 

De kommunistiske ledere udviser stor dyg
tighed i brugen af psykologiske, politiske, øko
nomiske og militære midler for at nå deres 
mål: udvidelsen af den sovjetrussiske indfly
delsessphære. De forstår at give deres impe
rialistiske politik en ideologisk forklædning. 
De anvender skiftevis ( og systematisk koordi
neret, red.) lokkemad og afpresning, idet de 

Hvordan berører denne trussel den l)ske for

btmdsre p11bltk? 

Linien, der adskiller Øst og Vest, løber, som 
enhver ved, ned igennem Tyskland. Delingen 
af Tyskland og Berlins isolerede beliggenhed 
ansporer verdenskommunismen til at gøre 
Tyskland til et vedholdende urocenter. Forsø
gene herpå har Forbundsrepublikken imødegå
et ved at tilslutte sig NATO. Sovjetkommuni
sterne ved, at Forbundsrepublikkens politik 

Forsvarsminister Strauss inspicerer vesttyske soldater 1mder en ovelse 

med stor dygtighed og smidighed kombinerer 
en brutal taktik til en side med en »smile«
kampagne til en anden. Samtidig med, at de 
konstant understreger, at de er rede til at løse: 
verdensproblemerne ved forhandlingsbordet, 
udøver de et groft tryk mod Finland, skaber 
uro i det nære Østen og spænding i Formosa
strædet og forsøger at kvæle den sidste frie o 
indenfor deres indflydelsessphære: Vestber
lin. Verdenskommunismen er centralt ledet og 
meget aggressiv, og med stor dygtighed tilpas
ser den sin taktik og sine midler til de for
skellige situationer. 
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lægger alvorlige hindringer i vejen for deres 
forsøg på at sprede den kommunistiske ind
flydelse over hele Europa. NATO demonstre
rer over for Sovjetunionen håbløsheden i dens 
forsøg på at drive en kile ind mellem nationer
ne i den frie verden for derefter at undermi
nere og knægte dem en for en. 
Hvorledes er status idag for VesttysklandJ for
sv,1r? 

Hæren har idag ca. 200.000 mand, og syv 
af dens divisioner er tildelt NATO. Yderligere 
to divisioner er under opstilling, og opstillin
gen af endnu to vil blive påbegyndt i år ( 1959, 



-red). Flyvevåbnet har på nuværende tids
punkt fem taktiske jagerbomberaf delinger og 
en transportafdeling. To af jagerbomberafde
lingerne og transportafdelingen er allerede til
delt NATO. I løbet af indeværende år (1959 
- red.) vil der blive oprettet rekognosce
ringseskadriller, flere transporteskadriller samt 
de første dagjagereskadriller til oprettelse af 
et effektivt luftforsvar. 

Flåden har mere end tretten operative flo
tiller med noget over hundrede kampenheder 
og seksten hjælpeskibe. Tre minestrygerflotil
ler, en motortorpedobådsflotille og en torpedo
jager er underlagt NATO. 

Hvorlt:des s.b.aber Vesttyskland et tidssvarende 
og effektivt forsvar 11den at awpænde landt:ts 
okonomiske bæreevne? 

Siden genoprettelsen af de væbnede styrker 
blev påbegyndt, har det været et alvorligt pro
blem for den vesttyske regering at skabe et 
sundt forhold mellem forsvarsudgifterne og 
landets økonomiske bæreevne. Løsningen af 
problemet har været yderst vanskelig, fordi de 
store ødelæggelser af landet, Hitler-tiden og 
krigen medførte, kombineret med ef terkrigsti
dens deling af landet, krævede en ekstraordi
nær mdsats for at skabe fundamentet til en 
sund økonomi. 

Hvert år kommer der stadig hundredetusm
der af flygtninge til Forbundsrepublikken. 
USA's hjælp har givet den vesttyske efterkrigs
økonomi en god start, og jeg må have lov at 
tilføje, at den amerikanske skatteyders offer 
ikke har været forgæves. På grund af de store 
sociale udgifter og de betydelige beløb, der er 
nødvendige for at opretholde et frit Berlin, 
kan de stigende forsvarsudgifter kun afholdes 
ved .at give økonomien en ekspansiv tendens, 
således som v1 har tilstræbt det. Alle foran" 
staltninger fra den vesttyske regerings side har 
været ledet af princippet om at skabe og op
retholde en stærk vesttysk valuta. Denne øko
nomiske politik kaldtes »social markedsøkono
mi«. Det grundlæggende princip har været at 
stimulere det private erhvervsliv i størst muligt 
omfang. 

På grund af Forbundsrepublikkens specielle 
økonomiske situation har det været nødvendigt 
fra starten at anskaffe en betydelig del .af ud
rustningen til de væbnede styrker i udlandet. 
Igennem det sidste år er mere end 5 0 pct. af 
nyanskaffelserne til de væbnede styrker kom
met fra udlandet. 

Vil De præcisere f o,bindelsen mellem en stærk 
okonom1 og bestræbelst·rne f or at opbygge et 
stærkt forsvar? 

Udfra et strengt økonomisk synspunkt er og 
bliver forsvarsudgifter uproduktive. Men det 
må straks understreges, at økonomiske og po
litiske betragtninger ikke kan adskilles. 

Eftersom en sund økonomi kun kan tilveje
bringes, hvis den almindelige politik skaber de 
rette ydre forhold -- (herunder skaber sikker
hed mod voldelige omvæltninger udefra -· 
red.) - må ethvert lands sikkerhedsbestræbel
ser afbalanceres med bestræbelserne for det 
almindelige velfærd. Forsvarspolitiken kan ik
ke tilrettelægges hen over hovedet på befolk
ningens ønske om en højere levestandard, men 
må afpasses således, at forsvarsudgifterne hol
des inden for det økonomisk forsvarlige, idet 
det forudsættes, at en naturlig offervilje til 
fordel for sikkerhed og stabilitet er til stede. 

Den tid er endvidere forbi, hvor et relativt 
lille land, som f. eks. Vesttyskland, selv kan 
sørge for opbygningen af dets forsvar uden at 
anspænde den økonomiske bæreevne. Af denn~ 
grund har den vesttyske regering fra starten 
lagt vægt på et snævert samarbejde med de øv
rige nationer i den frie vestlige verden. 

Dette betyder ikke, at Vesttyskland forsøger 
at drage fordel af andre landes bestræbelser 
- . tværtimod er vi villige til at bære vor del 
af den frie verdens økonomiske anstrengelser 
til fordel for den fælles sikkerhed. Et sådant 
synspunkt eller holdning kan kun forstås, hvis 
man tager i betragtning, at hverken økonomisk 
eller militært er Vesttyskland i stand til at op
bygge et effektivt, tidssvarende forsvar alene. 

Vesttysklands for:;varspolitik er et klart ud
tryk for dets udenrigspolitik. Den frie verden 
har et økonomisk potentiel, der klarer sig godt 
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ved en sammenligning med den kommunisti
ske verdens, og som gør store anstrengelser for 
at skabe et stærkt forsvar mulige, ( når blot 
offerviljen er til stede - red.). 

Vil De give eksempler pa, hvor en tmssel er 
blevet mødt med magt, og hvo,ledes det h,tr 
været medvirkende til at opretholde freden i 
E11ropa? 

fremtidens historikere vil højst sandsynlig 
betragte oprettelsen af NATO som den vigtig-

ste faktor for opretholdelsen af freden i Eu
ropa. NATO blev ikke dannet for at løse Eu
ropas politiske problemer, men den har vist 
Sovjetunionen, at dens »del og hersk«-taktik 
ikke vil lykkes her. NA TOs faste holdning 
reddede endog freden under Berlin-blokaden i 
1948-49. 

Men freden 1 Europa er ikke længere et 
spørgsmål om at forsvare Europa alene. Da kri • 
ser og spændinger uden for Europa også kan 
indvirke på sikkerheden, skal freden i Europa 
opretholdes - som den er blevet opretholdt 
i de sidste 10 år - ved en klog og fast vestli!; 
politik i aile dele af verden . (Fremhævet af 
red.). 

Hvorledes kan den vestlige verden bedst op
b;gge et tidssvarende forsvarsapparat og 1111d-
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gii, at opmarksomheden over for den komm,, 
llistiske tmssel sløves? 

Vor politik baserer sig ikke på ønsketænk
ning, men på den hårde realitet, at Sovjetuni
onen har afslået at deltage i en almindelig ned
rustning, når prisen herfor skulle være en 
gennemført kontrol - også af Sovjetunionens 
forsvarsforanstaltninger. Hertil kommer, at 
Sovjetunionen - ( alle charmeoffensiver og 11 
topmødesnak til trods - red.) - ikke i den 
praktiske politik viser noget tegn i retning af 

at eliminere årsagerne til de spændinger, der 
skabes eller opretholdes af dens aggressive po
litik, og Tysklands deling er her et kardinal
eksempel. Tværtimod har Sovjetunionen ud
styret sine besættelsesstyrker i Europa med tak
tiske kernevåben og er i færd med at oprette 
afskydningsbaser for mellemdistanceraketter i 
forskellige østeuropæiske lande. 

På dette grundlag kan freden og friheden 
kun sikres, hvis den ganske verden er overbe
vist om Ve.;tens vilje og evne til at forsvare sig 
mod ethvert angreb. For at imødegå alle farer 
må den fremtidige politik være tilstrækkelig 
smidig til at reagere på forskellige former for 
tryk og trusler fra fjendens side. Udrustnin
gen af NATO-styrkerne med taktiske kerne· 
våben vil bidrage til en sådan politiks heldige 
gennemførelse. 



Wernher von Braun 
I de foregående to artikler har jeg beskæf
tiget nug med min bamdom og 11ddan
nelse ,,g den tvivlsomme ære, jeg opnåede 
ved tit lede forskergmppen, der 1,dvik
lede V-2-raketten, der blev bmgt mod 
England 11nder den anden verdensk,ig 
Siden er jeg som bekendt blevet betroet 
opgaven tit være chef for U. S. Army'J 
Ballistic Mrssile Agency, som efter min 
mening er det fomemste forsker-team i 
verden. Allerede som skoledreng vclf jeg 
sikker på, at mennesket ville blive i stan.l 
til at erobre verdensm111met. 0 g et! min 
interesse for raketter var og er mere af 
videnskabelig end militær karakter, gav 
sig 11dtryk ved, at jeg blev arresteret af 
nazisterne, der anklagede mig for at 
have 11Cltalt: »Det er en skam, vi skal an
vende vore raketter til at dræbe menne
sker«, og for at have saboteret krigsan
strengelserne. Dog blev jeg som bekendt 
sat på fri fod, og 11middelbart efter be
sl1tttede vi, at vor viden om fjernstyrede 
projektiler ikke måtte falde i Sovjets hæn
der - en plan, det lykkedes os at gen
nemføre, ved at overgive os og tilbyde 
vor tjeneste til de amerikanske styrker. 

Gennemsnitsmenneskets liv består af højde
punkter og nedgangstider - af chancer, der 
tilbyder sig, som man måske aldrig får øje på, 
og anderledes er det bestemt ikke for en rum
forskers tilværelse. Siden jeg kom til Amerika, 
har jeg lagt adskillige milepæle bag mig, som 
jeg aldrig vil glemme. 

Den første var i 1946, da vor forskergruppe 
fra Tyskland lykkeligt blev installeret hos den 
amerikanske hær i Fort Bliss i nærheden af El 
Paso i Texas. 

Den anden var min hjemrejse til Tyskland 
i 1947, hvor jeg giftede mig med min for
længst udkårne Maria. 

Den tredie var, da vi l 951 fik ordre til at 
skabe den nu kendte ballistiske raket RED
STONE - umiddelbart efter den kommuni
stiske invasion i Korea. 

Den fJerde var vor vellykkede udskydning 
af den første amerikanske satellir i 1958. 

Det er specielt denne sidste begivenhed, der 
forandrede min tilværelse. Siden Sputnik I og 
Explorer I's fødsel er vi raketfolk blevet meget 
betydnmgsf1tlde mennesker. Nu er det adskil
lige måneder siden jeg sidst blev kaldt »den 
gale professor«. Nu holder vi taler - giver 
redegørelser for betydningsfulde kongreskomi
teer - spiser til middag med prominente per
soner fra kyst til kyst. 

Om dette er aldrig så tilfredsstillende for os 
mandfolk, så passer det ikke rigtigt fm rum
forskeren. Hun kan lave dejlige middage, der 
forbliver urørt, ved aftenstide tæpper hun tro
ligt af sengen, der ikke bliver brugt. Hun har 
ikke noget svar, når vore to piger spørger: 
»Hvornår kommer far hjem og bor hos os?«. 
Min lille båd ligger fortøiet på Tennesee flo
den og både den og mit frømandsudstyr sam
ler støv. Og kun ganske sjældent har jeg tid 
til at rejse en tur i Universet ved hjælp af 
det glimrende teleskop, der findes i Huntville 
astronomiske selskab, for hvilket jeg er præsi-
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dent. Og med hensyn til vort drømmehus, hvor 
alle mine bøger ligger stablet op i et værelse, 
har jeg forlængst måtte overlade dets indret
ning til min hustru. 

Men naturligvis har vi opnået meget. Det er 
pludselig blevet populært at granske alle sider 
af vort amerikanske samfund - en selvransag
ning, der også omfatter vor politiske og morale 
status. Den yderst farlige myte om Amerikas 
overlegenhed på alle områder svækkes efter
hånden. Sammen med den aflives også myten 
om, at Sovjets raketfremskridt udelukkende 
skyldes anvendelsen af de tyske videnskabs
mænd, de tog tilfange. Og ligeledes myten om, 
at de russiske forskere og teknikere ikke kan 
drive aktivt skabende arbejde, fordi de har en 
pistol i ryggen. Et faktum er, at de tilsynela
dende ser ud til at have det rart og hyggeligt, 
og at de får ligeså meget ud af deres gerning 
som andres landes forskere. Måske endog en 
hel del mere ... 

At de resultater, de har opnået, er eneståen
de, er hævet over enhver tvivl, og Sovjets vi
denskab arbejder i et imponerende tempo. Vi 
må være forberedte på, at Rusland også frem
over vil være de »første«, når det gælder ver
densrummets udforsknmg, men jeg er helt 
sikker på, vi vil være rede til at møde derc ud
fordring. De er nået betydeligt langt siden den 
gruppe tyske videnskabsmænd, som jeg var 
leder af, overgav sig til amerikanerne i 1945. 
Jeg tror, det i retfærdighedens navn må siges, 
at Vesten på det tidspunkt havde et forspring. 
Medens eliten af Penemiinde-teamet kørte ame
rikanerne i møde med de oplysninger, vi sad 
inde med, lastede DS-soldater 300 god~vogne 
med udstyr fra V-2-fabrikerne, som de havde 
erobret i Niedersachswerf en. Der var materiale 
nok til at fabrikere mere end et hundrede V-2-
raketter, og det hele blev fragtet over land og 
hav til prøvefelterne i White Sands i New 
Mexico. Efter at vi var blevet krydsforhørt og 
prøvet i flere uger, spurgte man os, om vi ville 
arbejde i USA og hjælpe med raketprogram
met. 

Folk har siden spurgt mig, om det var van
skeligt at tage beslutning om at forlade fædre-
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landet. Men hvad var mit hjemland? Lå ikke 
min faders ejendomme i Schlesien nu i Polen? 
Var Braun-familiens besiddelser i Øst-prøjsen 
nu ikke en del af Sovjet-unionen? Og mit eget 
gamle arbejdssted, Penemiinde, var ligeledes i 
kommunisternes hænder. I virkeligheden var 
mit fædreland ikke mere tilgængeligt. 

De første af os drog af sted til De forenede 
Stater i september 1945. Vort fremtidige hjem 
skulle være i Fort Bliss i Texas, og resten af 
gruppen skulle følge efter senere. Vor opgave 
bestod ganske simpelt i at lære den amerikan
ske hær alt, hvad vi vidste om raketter. Vi var 
temmelig spændt på, hvorledes vi ville blive 
modtaget, og hvorledes hæren ville behandle 
os? 

Vi gik i land i Boston, aflagde et formelt 
besøg i Pentagon i Washington og rejste videre 
med toget til El Paso. 

I Fort Bliss blev vi indkvarteret i et tomt hus 
indenfor det militære område, og vi måtte ikke 
bevæge os udenfor dette areal. Efter et stykke 
tid fik vi dog lov til at aflægge korte besøg i 
El Paso, men under eskorte, og jeg må tilstå, 
at overalt blev vi modtaget med høflighed. 

Men tiden gik og vi begyndte at blive rast
løse. Vi savnede brølene fra vore raketter. 
Efterhånden tilbragte vi mere og mere tid på 
prøvefeltet i White Sands, hvor man havde 
begyndt afskydningen af V-2-raketter. Ameri
kanerne skød blot een eller to ud om måneden, 
medens en typisk arbejdsdag i Penemiinde om-
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fattede een til to afskydninger. USA v.ar på det 
tidspunkt endnu hæmmet af krigen. 

Men det var Sovjet ikke . .. 
Efterretninger og breve fra Tyskland fortalte 

om russiske agenter, der gennemsøgte universi
teter for at finde eksperter indenfor vort speci
elle område. Den røde hær havde på dette tids
punkt besat og overtaget de vældige underjor
diske V-2-fabriker i Niedersachswerfen, som et 
resultat af den endelige fastsættelse af demar
kationslinien gennem Tyskland. De genoptog 

den hos min slægtning Maria von Quistorp. 
Da jeg forlod Tyskland, nærede jeg et stille 
håb om, at hun, hvis der blev stille forhold i 
verden, engang skulle blive min. Da amerika
nerne i 1946 tilbød mig en mangeårig kontrakt, 
var der et spørgsmål, der stadig pinte mig: mon 
Maria ville have mig? Hun var nitten år gam
mel og jeg på den forkerte side af de tredive, 
endvidere havde vi ikke set hinanden 1 mere 
end to år. Hun ville blive nødt til at forlade 
land, hjem og venner. Hvordan ville hun rea-

Wernher 'Von Bra1m på elektronhjernelaboratoriet i Washington 

øjeblikkelig produktionen - og jeg kan for
sikre Dem for, at det bekymrede os i uhyggelig 
grad at Amerika tilsyneladende ignorerede 
dette åbenlyse faktum. 

Da man åbenbart ikke havde brug for os i 
militær henseende, vendte vi vor kærlighed i 
den retning, som vi helst ville, nemlig grun
dige studier af rumfartens problemer. Under 
krigen havde dette stadium været mere eller 
mindre tabu; men den erfaring, vi havde er
hvervet os med de store raketter, havde givet 
os et virkeligt grundlag at arbejde videre på 
med hensyn til, hvorledes rumforskningen 
mest praktisk kunne anlægges. 

Som jeg tidligere har nævnet, havde Jeg un
der krigen tilbragt adskillige juleferier på går-

gere? Jeg skrev til min far og bad ham finde 
ud af på en diskret måde, om der var nogle 
chancer. På sin egen facon gik han lige på og 
hårdt. Han opsøgte Maria og sagde: » Jeg har 
fået brev fra Wernher, hva.d vil du svare 
ham«? Jeg indrømmer, min far var af den 
gamle skole ... Men jeg var lykkelig for det. 
Resultatet var, at Maria skrev til mig, at hun 
kunne ikke tænke sig nogen anden - og aner 
De, hvilket vidunderligt brev det er at få midt 
i en brydningstid? 

Vi aftalte brylluppet pr. korrespondance -
marts 1947 - jeg mødte Maria i en lille by, 
Landshut i Bayern. Vi havde travlt med at 
komme til rådhuset, hvor den borgerlige vielse 
fandt sted, og to dage senere fik vi den reli-

11 



giøse velsignelse i kirken i Landshut. Da vi 
sammen gik ned ad midtergangen, blev vi 
ønsket tillykke af mange gode venner. Den sid
ste, der gav os hånden, var en amerikansk løjt
nant, der hviskede: » Jeg er fra kontraspio
nagen. Fra nu af står de begge under vor be
skyttelse!«. 

Samme eftermiddag flyttede vi ind i en lille 
lejlighed, vi havde lånt til vore hvedebrøds
dage. Allerede da vi kom, havde to militærpoli
tifolk fundet sig godt til rette. »Bare lad som 
om vi ikke eksisterer«, sagde de, »vi kan sag
tens være i køkkenet, hvis det kniber«. Jeg 
kunne ikke undlade at spørge amerikanerne, 
hvorfor man var så interesseret i vore hvede
brødsdage. »Det skal jeg sige Dem«, svarede 
MP"eren, »De har noget oppe i Deres hovede, 
så der var måske nogle, der kunne have lyst til 
at kidnappe Dem«. 

MP' erne fulgte os som en skygge lige til vi 
gik om bord i båden til USA. Vi regnede med, 
at vi i det mindste skulle have det for os selv 
ombord, men der hjalp ingen kære mor, kvin
der skulle opholde sig på soldækket, medens vi 
andre, mandfolk, skulle være under dæk. 

Endelig kom Maria og jeg til Fort Bliss, til 
de værelser, jeg havde været meget omhyggelig 
med at beskrive for hende. Det værelse, som 
Maria fik, havde tidligere været en del af ner
vekliniken ved det militære sygehus, men jeg 
må sige, hun tog det med fatning og fik sig 
indrettet en hyggelig krog med planter, bøger 
og gardiner. 

Et års tid senere tog jeg ind til El Paso og 
kom tilbage med en bil, som jeg havde købt på 
afbetaling; sæderne var indrettet på en sådan 
måde, at de kunne anvendes som sove-pladser. 
Jeg spurgte Maria, hvad hun kunne synes om 
en bryllupsrejse, og hun svarede mig, at det 
måske kunne være på tide. 

Medens vi i korte stræk kørte til Californien, 
så vi hver aften en film for at få bedre kend
skab til det amerikanske sprog. Maria blev på 
denne tur meget forelsket i det amerikanske 
folk, og jeg fik bekræftet, at hun følte det sam
me som jeg - at vore børn skulle vokse op i 
dette land. 
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I 1950 flyttede man os og raketprogrammet til 
Redstone Arsenal i nærheden af Huntville i 
Alabama. Det var de rødes angreb på Korea, 
der pludselig havde fyret op under kedlerne, 
nu åbnede kongressen pludselig for pengepun
gen. Nu skulle pludselig alle resourser og vor 
viden mobiliseres i en pokkers fart. 

Nogle mennesker troede, at russerne var rede 
til at fremstille en raket, der ville være i stand 
til .at krydse Atlanten eller Polarhavet. Enkelte 
amerikanske myndigheder, såvel civile som 
militære, begyndte nu at vågne op og pludselig 
sænkede sig den atmosfære af travlhed og ner
vøsitet, som vi kendte så godt fra Penemiinde, 
sig over det ellers så søvnige Huntville. J\,len i 
raketløbet med msseme var disse fem st1/Jestå
ende Jr definitivt tabt for De forenede Stater. 

Beviset fik vi i oktober 1957. Uden så meget 
som at have røbet det mindste på forhånd, 
sendte Sovjetunionen menneskehedens første 
kumtige m!lne tilvejrs. 

Raketten, som sendte s.atelliten op, kunne, og 
tillad mig at understrege dette, ligeså godt have 
båret en atombombe mod en hvilken som helst 
an1erikansk by, uden nogen ville være 1 stand 
til at standse den. Vi v.ar givetvis kommet 
langt, faretruende langt bagefter i kapløbet. 

Heldigvis indvilgede man i, takket være hæ
rens gentagne opfordringer, at sende vor egen 
raket op, og Explorer I og III gik ind i deres 
baner om jorden. Det samme gjorde flådens 
Vanguard. 

Nu blev der tale om et nationalt institut for 
rumforskning, og adskillige millioner dollars 
blev bevilget. »Bare mas på«, sagde kongressen. 
Men alverdens penge kan ikke købe den tid til
bage, der allerede er tabt. Nyt personel må træ
nes op, og de må tillige have den nødvendige 
tid til a.t høste deres erfaringer. Et virkeligt 
dygtigt forskerteam kan ikke bygges op på sam
me måde, •;om man bygger en vej, dette job kan 
ikke gøres hverken hurtigere eller bedre, blot 
fordi man sætter flere penge ind. 

Alle superlaboratorier og alt superudstyr 
er ganske uden værdi, hvis man ikke råder 
over de rette folk, og hvis der ikke hersker den 
rette ånd for skabende teknologisk og viden-



skabelig virksomhed. Man må ikke glemme, at 
en mand som Einstein gjorde det ganske gudt 
ved hjælp af en blyant, et klatpapir og ar
bejdsro. 

Det enkelte menneskes værdifulde tanke
virksomhed, som er grundlaget for alt ska
bende arbejde, forsvinder ofte, takket være mo
derne tekniske hjælpemidler, elegante konto
rer, kimende telefoner og endeløse og formåls
løse konferencer. 

Med hensyn til mit eget hjem må jeg tilstå, 
det ikke skaber akkurat den mest heldige 
atmosfære for skabende tankevirksomhed og 
koncentreret videnskabeligt arbejde. Thi det er 
beboet af mig selv og tre blondiner: Iris Ca
reen, ni år, tilsyneladende meget musikalsk, i 
alle fald ynder hun at øve sig på klaveret net
op, når jeg trænger til ro for at koncentrere 
mig. Margaret Cecile, seks år, hun vil være 
barneplejerske, men synes allgevel at hygge sig 
bedst, når hun kan råbe så højt som vel muligt. 
Og endelig lvfaria, der fortvivlet forsøger at 
beskytte mig, men ikke altid kan klare det. 

Vor dag begynder med, hun vækker pigerne 
kl. 7,30. Hun kalder på mig -- vi spiser alle 
morgenmad. Maria kører Iris til første musik
time, kommer hjem og kører Margaret til sko
le, og kommer endelig hjem til den første op
vask, som jeg ha1 måttet forlade for at være på 
mit arbejde til tiden. 

Aftenmåltidet er lidt af et problem. Altid 
må Maria og børnene spise sammen. Så an
kommer jeg med min omfangsrige dokument
mappe. Senere arbejder vi, sludrer sammen el
ler hører måske et par plader. Det er ingen til
fældighed, vi ikke har anskaffet et fjernsyns
appar.at. 

Tilbage til virkeligheden. Russerne er stærkt 
på. vej ud i verdensrummet. Vi må og skal 
bygge større raketter, der kan føre os til må
nen. Vi må og skal finde ud af at bringe et 
menneske ud i verdensrummet og uskadt til
bage. Vi må og skal gøre det, hvis ikke ver
densrummet skal tilhøre Sovjet alene. Vi må 
gøre det for at kunne forhandle ud fra en 
magtstilling, der skal sikre at verdensrummets 

hav kan være ligeså frit i morgen som jordens 
have er det i dag ... Vi må og skal opnå lige
stilling i verdensrummet - eller også belale 
prisen ... 

Inden længe skal min kone have Margaret 
og Iris med til Vesttyskland, hvor de skal be
søge de respektive bedsteforældre. Man skal 
ikke vente af to skolepiger, at de skal kunne 
forslå alle de frygtelige begivenheder, der er 
med til .at forme denne verden, men denne 
kontakt med dem, der har levet under et kom
munistisk regime, vil skabe grundlag for en 
forståelse. 

Jeg for min part vil fortsætte mit arbejde 
som en amerikansk videnckabsmand. Jeg er i 
udsøgt selskab. Af Penemiinde-folkene er over 
hundrede blevet amerikanske borgere. General 
Walther von Dcrnberger, der gennem mange 
år og i flere alvorlige situationer har betydet så 
meget for mig, ei raketkonsulent for den ame
rikanske industri. Min bror Magnus arbejder 
som videnskabsmand i Detroit. Min anden 
broder, Sigismund, fulgte vor fars eksempel og 
tjener staten, han er i dag protokolchef i Bonn
regeringen. Og professor Herman Oberth, der 
med sin bog om planetrejser gjorde mig til ra
ketforsker, er i dag konsulent for vort rum
team indenfor AMBA ( Army Ballistic Missile 
Agency). 

V ær ikke bange for verdensrummet. Her på 
vor egen klode er vi omgivet .af storme, elek
trisk uvejr, jordskælv og kommunister. Ver
densrummet er lovmæssigt og beregneligt. Se 
blot på den lille Explorer I, De kan stille De
res ur efter den. I verdensrummet adlyder alt 
fysikens love. Hvis De kender disse love og 
adlyder dem, så vil verdensrummet også give 
Dem en god behandling. 

Det værste, der kan ske, når vi drager derud 
er, at vi står på lige fod med vore konkurren
ter. Det bedste som kan ske er, at menneske
heden vil bøje sig i æresf rygt og ærbødighed 
for naturens orden, og at universet, uden vi 
rigtig kender det, vil give os vished for, at en 
jordisk krig må ende med en total katastrofe. 
Da, måske, kan vi opnå en varig fred. M.B. 
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U. S. A. contra U. S. S. R. 
KL. J. SKJØTH 

I den løbende diskussion bliver størrelsen af 
og styrken i U.S.A.'s og U.S.S.R.'s raketenhe
der ofte gjort til genstand for en vurdering. 
De fleste anser det for sandsynligt, at U.S.S.R. 
er førende på området. En teori, der i høj grad 
er blevet styrket ved den vellykkede opsendelse 
af russiske jorddrabanter og rumraketter, samt 
ved de gentagne forsikringer fra ministerpræ
sident Kruc.hews side om, at Vesten må være 
klar over, at den vil blive udslettet på få mi
nutter af de russiske raketter med kernelad
ning, hvis, såfremt, ifald - - - - forsik
ringer, hvis betydning og vægt tydeligt har af
spejlet sig i Je internationale forhandlinger 
gennem det sidste års tid. 

Det vil derfor være af værdi at se lidt nær
mere på styrkeforholdet, for så vidt angår jor<l
til-jord raketter, de to lande imellem. 

I november 1959 regner engelske eksperter 
med, at Sovjetunionens raketstyrker er statio
neret på ca. 100 raketafskydningsbaser og om
fatter ca. 200.000 mand. Baserne er koncentre
ret langs den sovjetiske østersøkyst, i Østtysk
land, i det sydlige Ukraine, i Karpaterbjergene 
og 1 Kaukasus, altså således, at alle NATO-ba
ser i Vesteuropa, Lilleasien, Den arabiske 
Halvø, Nordafrika og England kan besk-ydes. 
Rygraden i disse raketstyrker udgøres af T-3 
ICBM suppleret af de to IRBM's T-2 og T-4. 

Hvilken modvægt kan Vesten så stille over
for disse enorme styrker, hvis slagkraft man 
kun kan gisne om? I øjeblikket er det målet 
at oprette fire af skydningsbaser for Thor 
( IRBM) i England, to afskydningsbaser for 
Jupiter ( lRBM) i Italien og en afskydnings
base, ligeledes for Jupiter, i Tyrkiet. Dertil 
kommer de amerikanske enheder i Vesttysk
land, der er udrustet med Matador, 1v1ace og 
Redstone raketter. Ligeledes er der stat10neret 
Matador-enheder på Formosa og i Korea. Der
til kommer de enheder, der er stationeret i 
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selve U.S.A., og er udrustet med Atlas ICBM's 
og Snark, der nærmest er et ubemandet jetfly. 
I øjeblikket er der planlagt seks afskydnings
baser for .Atlas-raketter og tre for Snark-fly. 
Endelig m:i man ikke overse den betydning, 
den amerikanske flådes raketter har. Disse, Re
gulus II og Polaris, affyres fra u-både og ud
gor en af de største trusler mod en eventuel 
angriber, idet »afskydningsplatformen« er me
get svær at opdage og følge. Selv om den ame
rikanske flade har ladet Regulus-projektet fal
de, da det var fuldt' udviklet, til fordel for 
Polaris-projektet, må man sikkert stadig tælle 
Regulus med i det endelige regnskab. I dette 
må man også (endnu) i dag lade indgå 
U.S.A's strategiske bombefly, der eventuelt vil 
blive udrustet med langtrækkende raketter. 

for at give et klarere billede af de to natio
ners potentiel, er der nedenstående givet en 
sammenlignende oversigt over de i sommeren 
1'.)59 kendte raketter, som i givet fald kan 
tages i brug. Umiddelbart ser del af oversigten 
ud til, at U.S.A. er førende, men det skyldes, 
at oplysninger om antallet af og detaillerne 1 

de amerikanske raketter er lettere tilgængelige 
end tilfældet er for de russiske raketter. 

Raketter med en rækkevidde 
på 8000 km eller derover. 

U.S.S.R. 
Den mest omtalte sovjetrussiske ICBM er 

T-3, der menes at være gået i operativ tjeneste 
i 1959. Den er konstrueret til at føre kerne
våben over en al'stand på mere end 8.000 km 
med en maksimal hastighed på ca. 15.000 mph. 
Selve raketten består af to trin, og drivstofferne 
er i vædskeform. Raketten har en længde på 
ca. 40 meter og vejer omkring 85 tons. Styre
systemet er en kombination af radio og interti
styring. 



En videreudvikling af T-3 er T-3A, der i 
øjeblikket menes at være på konstruktionssta
diet. Denne rakets rækkevidde anslås til over 
9600 km med en maksimalhastighed på over 
16.000 mph. Ligesom T-3 består T-3A af to 
trin og anvender drivstoffer i vædskeform. 

U.S.A. 
Den raket, man i øjeblikket i U.S.A. base

rer sine gengældelses.aktioner på, er Atlas. 
Den første Atlas-eskadrille er i operativ tjene
ste, og de næste eskadriller vil komme i hurtig 
rækkefølge. Atlas er ca. 26 meter lang og har 
en startvægt på 112.000 kg. Rækkevidden er 
ca. 9.500 km, der gennemflyves med en max. 
hastighed på i 7.000 mph. Træfsikkerheden 
på 9.500 km's afstand er under to promille af 
den gennemfløjne distance. Atlas består af to 
trin. Første trin har to raketmotorer, der begge 
anvender flydende ilt og kerosen som driv
stoff er, og som hver udvikler en statisk tryk
kraft på 68.000 kg. Andet trin, der også an
vender flydende ilt og kerosen som drivstof
fer, udvikler en statisk drivkraft på 27 .000 kg. 
Atlas anvender inertistyring. 

Titan, der blev prøveafskudt første gang d. 
6. februar 1959, indgår i samme udviklings
projekt som Atlas. Ligesom Atlas er Titan en 
lo-trins raket. Begge trin anvender flydende 
ilt og kerosen som drivstoff er og udvikler en 
trykkraft på henholdsvis 1.3 5 .000 og .36.000 
kg. Titan har en længde på ca. 30 meter og 
en startvægt på 100.000 kg og anvender en 
kombination af radio- og inertistyring. Titan 
kan i modsætning til Atlas affyres fra under
jordiske ramper. Det påregnes, at 11 eskadril
ler indenfor Strategic Air Command vii blive 
udrustet med Titan. Den første eskadrille me
nes at være operativ i 1961. 

Et supplement til Titan og Atlas har U.S.A. 
i den interkontinentale raket Snark, der drives 
af en kombination af raketter ( fast drivstof) 
og en jetmotor (J-57). Snark vil især kunne 
anvendes, hvis man ønsker at føre et angreb 
igennem i lav højde. Snark er et meget mobilt 

våben. Den vejer ca. 25.000 kg og kan trans
porteres ad luftvejen. I løbet af en time efter 
landingen vil den være klar til af fyring. 
Snark, der anvender en kombination af astro
og inertistyring, har en rækkevidde på ca. 

Atlas 

9.500 km og den maximale hastighed Mach 
0,94. Hver Snark-eskadrille vil blive udrustet 
med 15 raketter, og den første er i operativ 
tjeneste i U.S.A. 
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Raketter med en rækkevidde 
på 1500-3000 km. (IRBM) 

U.S.S.R. 
Hovedparten af U.S.S.R.'s raketstyrker me

nes at være udrustet med T-2 raketter. Egent
lig er T-2 en videreudvikling af den tyske 
V-2 raket, men med meget forbedrede egen
skaber. T-2 er en to-trins raket ( flydende driv
stof) med en længde på ca. 35 meter og en 
vægt på 60 tons. Rækkevidden er ca. 3.000 
km, og raketten ledes af en kombination af 
radio- og inertistyring. Det vides, at T-2 er 
stationeret i det vestlige og sydlige Rusland 
samt i tlere af satellitstaterne, således at alle 
vigtige NATO-baser i Europa og Nord-Afrika 
er indenfor rækkevidde. 

T-4 er en anden af U.S.S.R.'s mellemdi
stanceraketter. Dens rækkevidde er ca. 1.800 
km. Ligesom T-2 er det en to-trins raket, der 
anvender flydende drivstoffer. Vægten er om
kring 35 tons og længden 16-20 meter. En 
tredie russisk mellemdistanceraket er Go lem-2, 
der menes at være en russisk flådeversion af 
T-2. Golem-2, der er på udviklingsstaJiet, er 
beregnet til affyring fra neddykkede u-både. 
Ligesom T-2 er den en to-trins raket, der an
vender flydende drivstoffer. Goiem-2 e:r knap 
20 meter lang og har en rækkevidde på ca. 
2.200 km. 

U.S.A. 
U.S.A.'s modstykke til den russiske T-2 ra

ket er Thor (U.S.A.F.) og Jupiter (U.S. Ar
my). Begge disse raketter er i operativ tjene
ste og er eller bliver stationeret i Europa. Thor 
er en et-trms raket, der anvender flydende 
drivstoff er ( alkohol og kerosen). Dens vægt 
er ca. 50 tons og dens længde 20 meter. Thor 
er et ret mobilt våben, idet både den og dens 
afskydningsrampe kan transporteres i et stort 
transportfly. Thors rækkevidde er 2.700-2.800 
km og dens maksimalhastighed omkring 
10.000 mph. 
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Thor 

Jupiter var den første amerikanske raket, 
der gennemførte en vellykket prøveafskyd
nmg. Jupiters data og egenskaber er meget lig 
Thors. Oprindelig er Jupiter fremstillet af den 
,1merikanskc hær, men i henhold til bestem
melser, der alene er truffet af operative, an
vendelsesmæssige grunde er de operative en
heder, der er udrustet med denne raket, under
lagt del amerikanske flyvevåben. 

Den amerikanske flåde har i øjeblikket 
mellemdistanceraketten Polaris under udvik
ling. Denne rakets indførelse vil betyde en 
stærkt forøget slagkraft og mobilitet til NA
TO's gengældelsesstyrke i tilfælde af krig. 
Polaris affyres fra neddykkede u-både og har 
en rækkevidde på 2.700-3.000 km. Det er en 
to-trins raket, der anvender faste drivstoffer, 
hvilket bringer vægten ned på ca. 12-13 tons, 
Polans anvender inertistyring. Det aru,lås, at 
en halv snes u-både, der vil være i stand til at 
medføre og affyre Polaris, er under bygning, 
og den første u-båd med operative Polaris-ra-



ketter menes at være operationsklar i efteråret 
1960. Hver u-b/i.d skal kunne medføre seksten 
raketter. 

Den amerikanske flådes store triumf, der 
blev ofret for at gennemføre Polaris projektet, 
var Regulus II-raketten. Denne raket var klar 
til operativ tjeneste, da projektet blev standset. 
Den affyres ved hjælp af en raket med fast 
drivkraft og bliver efter start drevet af en 
J-"19 jetmotor. Dens hastighed er Mach 2 og 
dens operative rækkevidde ca. 1.800 km. Den 
var konstrueret med affyring fra krydsere og 
u-både for øje, og anvender inertistyring. 

Reg11lus 

Taktiske raketter med en 
rækkevidde på 100-1500 km 

U.S.S.R. 
Den russiske T-1, der ofte er set veJ para

der på den røde plads i Moskva, er en direkte 
videreudvikling af den tyske V-2 raket. T-1 
er i operativ tjeneste i Rusland, muligvis også 
i nogle satellitstater. Den transporteres på en 
mobil afskydningsrampe og er ca. 15 meter 
lang og vejer 20 tons. Drivstoffet er vædske
formet. Raketten anvender radio- og inerti
styring. 

J-2, der har en operativ rækkevidde på 800-
1000 km, er oprindelig et førerløst målfly, der 

er modificeret til at medføre sprængladninger. 
Flyet starter ved hjælp af to raketter og frem
drives af en jetmotor. Raketten er radiostyret. 

En videreudvikling af J-2 er J-3, der også 
er et føreriøst fly. Den affyres ved hjælp af fi
re raketter og fremdrives derefter af en ram
jet-motor, der er så kraftig, at hastigheden er 
over Mach 1,0. Rækkevidden er 700-900 km, 
og raketten styres af et kombineret radioradar
system. 

Comet 1 er en et-trins raket ( fast drivstof) 
med rækkevidde på 150-200 km. Den er i 
operativ tjeneste og menes også at kunne af
fyres fra u-både. En videreudvikling er Co
met 2, der har en stærk forbedret raketmotor, 
der giver raketten en rækkevidde på 800-1.100 
km. Comet 2 er i serieproduktion. 

Den sidste russiske raket i denne klasse er 
Golem 1, der affyres fra et »kammer«, der 
trækkes af en u-båd under vandet. Golem 1 
anvender vædskeformede drivstoff er ( flyden
de ilt og alkohol) og har en rækkevidde på 
600-800 km. Styresystemet er en kombination 
af radio- og inertistyring. 

U.S.A. 
Den første amerikanske raket ( førerløst 

fly) i denne klasse, der gik i operativ tjeneste, 
var Matador, der nu er stationeret overalt i 
verden. Matador, der drives af en jetmotor, 
har en hastighed på ca. 700 mph. og en ræk
kevidde på 800-1000 km. 

Matadors af løser er 1-face, der finJes i to 
udgaver. En, der anvender inertistyring, og 
en, der anvender en form for sammenlignen
de radarkortlæsning til styring. Mace affyres 
ved hjælp af en raket (fast drivstof), og dri
ves derefter frem af en J-33 jetmotor. Række
vidden er mere end 1000 km, og hastigheden 
er omkring Mach. 0,9. Enl1eder, udrustet med 
Mace-rakettier, har været stationeret i Vest
tyskland si8en foråret 1959. 

En af den amerikanske hærs mest effektive 
raketter er Redstone, der er udviklet af den 
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ty1,ke raketekspert W ernher von Braun på 
grundlag af den tyske V-2 raket. Redstone er 
i operativ tjeneste i den amerikanske hær, og 
er bl. a. stationeret i Vesttyskland. Redstone 
er et meget mobilt våben, der kan transporte
res ad luft- eller landeveJen eller med jern
bane. Selv om raketten anvender vædskeformet 
drivstof, kan den gøres klar til affyring på to 
timer. Redstone har en affyringsvægt på ca. 
25 tons og en rækkevidde på 300-400 km. 
Redstone anvender programstyring med mu
lighed for udførelse af korrektioner i luften. 

En anden af den amerikanske hærs raketter, 
der er i operativ tjeneste, bl. a. i Europa, er 

-- ... . .. 
fl ,r _..,. ,.. Ø " . ...:;.._~ r ...r.""'\ Mli 

Matador 

Corporal. Corporal anvender vædskeformet 
drivstof og vejer ca. 5 tons. Rækkevidden er 
100-150 km og den maksimale hastighed om
kring Mach 3,0. Corporal kan medføre en 
konventionel sprængladning eller en ladning 
af kernevåben. Raketten anvender program
styring. 
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Corporals afløser er Sergeant, der er på ud
viklingsstadiet. Sergeant anvender fast driv
stof, hvilket gør den langt mere mobil og tak
tisk anvendelig. Sergeants rækkevidde ligger 
lidt over 150 km, og raketten anvender iner
tistyring. 

En raket i denne klasse, som den amerikan
ske hær i øjeblikket har på forsøgsstadiet, er 
Pershing, der vil få en rækkevidde på 800-
1.200 km og er tænkt som afløser for Red
stone. Pershing, der anvender fast drivstof, vil 
blive lettere og mere mobil end Redstone. 

CARL JACOBSENS 
VINHANDEL 

ØSTBANIGAOl3 KØBENHAVNS 



ARTILLERI-RAKETTER 
U.S.S.R. 

Den ældste raket i denne klasse er kort-di
stance våbnet T -5. Raketten vejer ca. 2.500 kg 
og har en længde på 10 meter. Den kan ikke 
styres efter af fyringen. 

Videreudviklinger af T-5 er T-5B og T-5C, 
der ofte er blevet set ved parader på den røde 
plads i Moskva. Begge raketter er i operativ 
tjeneste. De transporteres på tanklignende af
skydningsramper og er meget mobile. T-5B 
er ca. 10 meter lang og har en rækkevidde på 
omkring 50 km. T-5C er lidt kortere (8 me
ter) og har en lignende rækkevidde som T-
5B. Begge raketter anvender fast drivstof. De 
kan ikke styres efter affyringen. 

U.S.A. 
Den mest kendte amerikanske raket i den

ne klasse er Honest John, der er i operativ 
tjeneste ved amerikanske styrker overalt i ver
den. Honest John er et meget mobilt og slag
kraftigt våben, der affyres fra en selvkørende 

rampe, der kan transporteres ad luftveien. 
Honest John kan medføre en kerneladning 
eller indtil 650 kg konventionel sprængstof. 
Dens startvægt er ca. 2.700 kg og dens maxi
male rækkevidde er 3 5 km. Hastigheden lig
ger omkring Mach 1,7. Honest John anvender 
fast drivstof og har intet styresystem. 

Som supplement til Honest John fremstilles 
nu en ny raket, Little John, i stort tal. Little 
John er et meget mobilt våben, idet det an
vender fast drivstof og kun vejer ca. 350 kg. 
Little John, der ikke har noget styresystem, 
har en rækkevidde på ca. 15-18 km. 

En tredie raket til afløsning af det tunge 
artilleri i den amerikanske hær er Lacrosse, 
der især er beregnet til at uskadeliggøre stærkt 
befæstede støttepunkter, der ligger i vejen for 
en videre fremrykning. Raketten, der anven
der fast drivstof og kun vejer lidt over et ton, 
er meget mobil og kan, alt efter den taktiske 
situation, udrustes med en konventionel 
sprængladning eller med en kerneladning. 
Lacrosse, der er 6 meter lang, har en række
vidde på 3 5 km og en maksimalhastighed på 
Mach 2. 

Reg11lus på affyringsrampe 
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I tilslutning til ovenstående skal de raket
kombinationer, U.S.A. har anvendt ved op
sendelsen af kunstige jorddrabanter, n,-evnes 
kort. 

A. U.S. NAVY TV-3 (U.S. NAVY 
VANGUARD). 
3-trins-raket med en længde på ca. 24 me
ter og en startva.:gt på ca. 11.800 kg. 
De statiske trykkræfter, trinene udvikler, 
er 12.700 kg, 3.500 kg og 1.050 kg for 
henholdsvis første, andet og tredie trin. 

B. U.S. ARMY JUPITER C. 
Dette er en 4-trins raket med en længde 
pl ca. 2 3 meter. 

Første trin består af en Redstone raket, me
dens andet, tredie og fjerde trin består af 
henholdsvis elleve, tre og en Sergeant ra
ketter i formindsket udgave. 

C. u.S.A.F. THOR-ABLE. 
4-trins raket med en længde på ca. 29 me
ter og en startvægt på 51.000 kg. 

Første llin er en Thor mellemdistancera
ket. Andet trin er et modificeret andet trin 
fra flådens Vanguard-raket, medens tredie 
trin er det samme som Vanguard-rakettens 
tredie trin. Fjerde trin udgøres af en lille 
speciel raket, der anvender fast drivstof. 

D . U.S. ARMY JUNO Il. 
4-trins raket med en længde på ca. 25 me
ter og c-n startvægt på 55.000 kg. 
Første trin består af Jupiter-mellemdistan
ceraket, medens andet, tredie og fjerde trin 
udgøres af henholdsvis elleve, tre og en 
Sergeant-raket. 

E. U.S.A.F. THOR-HUSTLER. 
2-trins raket med en længde på 25-27 me
ter og en startvægt på ca. 50.000 kg. 
Første trin er en Thor mellemdistancera
ket. Andet trin består af en Hustler-raket, 
der anvender fast drivstof og udvikler en 
stafok trykkraft på ca. 7 .000 kg. 

EN PIONERGERNING 

For ktm 56 år siden foret og brodrene: 
w·nght ved AtlcmterhavJkysten 11d fur 
North Carolina deres opsigtvækkende 
forsøg, .ro111 blev indledningen til flJ v
ningens tid .raid er. 

Den 17. december 1903 stod to unge mænd 
på stranden ved Atlanterhavet ud for North 
Carolina med en primitiv, dragelignende ma
skine, der skælvede for vinden i hele sit store. 
uhåndterlige skrog. Det var en råkold vinter
dag, men de ænsede det ikke. De fik startet 
den lille motor, og den ene kravlede op og 
lagde sig på de underste vinger. Lidt efter vin
kede han til den anden, og maskinen bumlede 
hen ad en træslisk, hævede sig møjsommeligt 
et lille stykke i vejret og tog jorden få sekun
der efter. 

Sådan indledte brødrene W right flyvningens 
tidsalder for kun 56 år siden med deres før-
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ste vellykkede forsøg på at flyve i en maskine 
med egen motorkraft. Det var en historisk be
givenhed, som i begyndelsen gik ret upåagtet 
hen, men ~om for de to brødre betød opfyldc:1 -
sen af deres drømme gennem mange år. 

Orville og Wtlbur var sønner af en præst i 
Ohio og havde som drenge slugt Jules Vernc 
fantastiske romaner om raketture til månen og 
andre planeter. Mekanik interesserede dem 
begge voldsomt, og det første, de konstruerede, 
var en trykkemaskine. De brugte den til at ud
g:ve et lille ugeblad, som de solgte til naboer
ne. Den 2 l -1nge Wilbur var redaktør og den 
l 7 -årige Orville forretningsfører. I løbet af et 
år nåede oplaget op på 300 eksemplarer. Sam
tidig begyndte de at eksperimentere med at la
ve cykler, og det endte med, at de startede en 
cykelforretmng for de penge, som de tjente på 
avisen. 
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Læste om Lilienthals forsøg 

En dag læste de en artikel om den tyske 
svæveflyver Otto Lilienthal og hans opsigt
vækkende forsøg. De blev begge fyr og flam
me og besluttede at bygge sig et svæveplan. 
Tegningerne fandt de i en bog af en fransk
født ingeniør, Octave Chanute, som var et 
kendt navn i USA. Senere mødte de iøvrigt 
Chanute, som hjalp dem med deres videre ar
bejde, og uden hvis bistand de sandsynligvis 
aldrig ville være nået så langt. 

Fl:;,vningen i Kttty Hawk 

I december 1903 var de to brødre rede til 
det store forsøg. I klitterne ved kysten slog de 
plat og krone om, hvem der skulle forsøge at 
flyve først med maskinen. Orville vandt, og da 
motoren var startet, lagde han sig ind over det 
underste par vinger. Foruden brødrene var der 
kun fire mænd og en 16-års dreng til stede 
Ingen troede, at maskinen ville flyve. 

Orville satte det skrøbelige fartøj i bevægel
se ved at indstille propellen, så at den »tog 

Brødrene Wright's første l11ftfartøj 

Mange forsøg gik forud for brødrenes før
ste flyvning. De eksperimenterede med drager, 
og Orville byggede en vindtunnel af en gam
mel trækas!>e, i hvilken han målte en luft
strøms pres på forskellige vingetyper. Moder
ne vindtunneler er bygget efter samme prin
cipper. 

I 1901 transporterede brødrene deres svæ
veplan fra værkstedet 1 Ohio til Kitty Hawk i 
North Carolina, et træløst, øde område ved At
lanterhavet, hvor de kunne udføre deres for
søg. I de følgende år blev Kitty Hawk deres 
andet hjem. De boede i telt og sloges med mo
skitoer, indtil de fandt et bedre sted at bo. 
Efter adskillige vellykkede eksperimenter med 
svæveplanet besluttede brødrene at sætte en 
motor i og fik en mekaniker til at bygge en, 
der udviklede 12-16 hk og vejede 76 kg. 
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fat« i luften. Langsomt rullede maskinen hen 
ad træslisken, så fik den mere og mere fart pa, 
og til sidst lykkedes det Orville at tvinge den 
lidt op fra jorden. 30 meter sejlede flyvema
skinen - for nu var det virkelig en flyvema
skine! - gennem luften og landede 12 sekun-

der efter. I 
Orville krød ud fra sit luftige leje og gik 

hen til broderen. 

>)Det gik!« sagde han med en stemme, der i 
dirrede af spænding og begejstring. 

>) Vi kan flyve!« sagde Wilbur. 

Nu var det hans tur til at prøve, og det lyk
kedes ham at flyve 240 meter med maskinen, 
før den knap et minut efter blev tvunget til 
jorden af et vindstød. 

Brødrene sendte et telegram til faderen og 
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Nok en pioner - vor egen Ellehammer med sit Jorste l11ftfartøj 

fortalte om deres vellykkede forsøg, men ellers I de følgende år gav brødrene flyveopvis
forløb begivenheden i stilhed. Pressen ignore- ninger mange steder i Europa og USA, og der 
rede så godt som fuldstændigt meddelelsen om oprettedes Wright-luftfartselskaber i Tysk
flyvningen. En redaktør erklærede kort, at hvis land, Frankrig, England og Amerika. Så døde 
der havde været tale om en flyvning på 59 mi- Wilbur \X1right af tyfus i 1912, netop som han I 
nutter og ikke sekunder, så havde det været en havde glædet sig til at trække sig tilbage sam-
nyhed, der var værd at bringe. men med broderen for at dyrke videnskabelig 

1 
forskning. 

Svært :1/ oveibevise folk 

Det varede flere år, før brødrene Wright var 
i stand til at overbevise folk om, at de havde 
fløjet, og mange vedblev at tvivle. Men om
kring 1908 havde det meste af Europa hylciet 
brødrene for deres bedrift, og den amerikan
ske regering havde givet dem kontrakt på 
bygning af en flyvemaskine. Efter at være ble
vet dekoreret i Paris vendte de hjem til Day
ton, Ohio, hvor de fik en begejstret modtagel
se af deres bysbørn. 

Orville fortsatte arbejdet og tilbragte det 
meste af sin tid indtil sin død i 1948 i sit lille 
laboratorium tæt ved det cykelværksted, hvor 
han og broderen havde bygget deres første fly
vemaskine. 

Men deres betydning for flyvningens udvik
ling er ikke glemt, og hvert år den 1 7. decem
ber suser fly-formationer fra det amerikanske 
luftvåben hen over Wright-monumentet i Kit
ty Hawk som en hyldest til flyvepionererne. 

VERDEN RUNDT: 

MILANO: To af verdens kendteste flyvema
skinefabrikker har besluttet at indgå i snævert 
samarbejde, idet Lockheed-Aircraft Corpora
tion har erhvervet betydelige interesser i Aero
nautica Macchi S. A. 

Som et led i denne overenskomst vil Mac-
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chi få overdraget licensrettigheder til bygning 
af en ny let flyvemaskine, som er konstrueret 
af Lockheed Aircrafts af deling i Georgia. Pro
totypen var første gang på vingerne i midten 
af september. Den er konstrueret af metal og 
kan medføre 6 personer eller ca. 500 kg last. 



1-faskinen kan benytte en ganske kort lan
lingsbane. De første italienske maskiner vil 
·ære færdige i løbet af sommeren 1960. 

De to flyvemaskinefabrikker begyndte beg
;e deres virksomhed i 1912, og de har sam
.rbej det siden 19 5 7, da Macchi begyndte a.t 
ivertage eftersyn for de berømte T-3 3 træ-
1ere og fabrikation af reservedele til dem for 
-n del af de europæiske lande og de ameri
:anske luftstyrker i Europa. 

Overenskomsten blev undertegnet af Mac
his præsident, Dr. Paolo Foresio og Mr. W. 
,. McGilwray, der er vicepræsident for Lock-
1eed Aircraft International, som blev stiftet for 
! måneder siden. 

Til de italienske luftstyrker har Macchi pro
luktionsordrer på en let jettræner og har en 
!el andre flyvemaskinetyper under konstruk
ion. Selskabet fremstiller også mindre last vog-
1e, motorcykler og scooters. Selskabets flyve
naskinefabrik ligger i Varese 65 km nordvest 
·or Milano, medens den anden fabrikation fo
·e,går i Carrara, La Spezia og Schiranna. 

3URBANK, Californien: Eksperter fra Lock-
1eed Aircraft vil i løbet af denne uge ankom
ne til Holland for at træffe de endelige afta
er om bygning af jagermaskiner af typen F
.04 Starfighter på licens til det hollandske 
uf tv åben. Dette sker efter, at den hollandske 
·egering for kort tid siden efter bedømmelse 
Lf flere jagertyper har meddelt, at den ville 
:oretrække Lolkheed jageren. Man regner med, 
1t bygningen af jagerne vil ske i snævert sam-
1rbejde med Vesttyskland. 

Hollandske embedsmænd udtaler, at den 
1yeste type Starfighter jager har vist sig at væ
·e lige effektiv til både angrebs- og forsvars
:ormål. Holland er da også den fjerde nation 
~den for USA, der har besluttet at indføre 
tarfighters. De andre er, foruden Vesttysk
and, Canada og Japan. 

Talsmænd fra Lockheed Aircraft udtaler, at 
ollanld sandsynligvis også vil anskaffe et 

mindre antal to-sædede træningsmaskiner af 
typen Starfighter, og at de vil blive leveret 
direkte fra USA. Der er ikke oplyst noget om, 
hvor mange maskiner Holland agter at bygge 
på licens. 

Fra militær side påpeges det, at det er af 
stur betydning at have den samme standardty
pe af jagermaskiner i det koordinerede luftfor
svar 1 Europa. Vedligeholdelse af maskinerne 
og dermed udveksling af reservedele kan gen
nemføres med større økonomi. Standardjagerne 
giver endvidere større operationssmidighed og 
simplificeret taktisk kontrol, ligesom pilotud
dannelsen kan gøres mere effektiv. 

NASHVILLE, Tennessee: Tolv af de store 
Lockheed C-130 Hercules transportmaskiner 
er nu vendt hjem til deres base efter at have 
været stationeret i Grønland i et halvt år. De 
har i dette tidsrum startet og landet mere end 
2.500 gange på den grønlandske indlandsis og 
transporteret 11.800.000 kg materiel op til 
konstruktionen af radarstationer i den ameri
kanske DEW line. 

Lockheed transportmaskinerne var alle for
synet med mere end 6 meter lange ski, der var 
behandlet med en særlig plastic, så de ikke 
kunne fryse fast. Starten foregik fra Søndre 
Strømfjord, hvortil materiellet var bragt pr. 
skib. 

Maskinerne kunne gøre en eller to ture om 
dagen og blev på Søndre Strømfjord flyveplad
sen fyldt op med bl. a. store, svære ståltårne og 
traktorer med en egenvægt på 12.700 kg. 

Chefen for transporten, oberstløjtnant Wil
bert Turk, udtaler, at maskinernes besætning 
mødte stadig skiftende vejr- og sneforhold. 
Meget ofte kom de ud i det, han beskriver 
som »white-outs«, hvilket bedst kan beskrives 
ved, at horisonten forsvinder, når hvide skyer 
»smelter sammen med« den snedækkede ind
landsis. Dette havde til følge, at piloterne ude
lukkende måtte flyve på instrumenterne og na
vigatørernes anvisninger. 
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Lige så store vanskeligheder havde man i 
starten med de store uregelmæssigheder og 
revner i isoverfladen, der var dækket af et lag 
sne. Snedækket varierede mellem 1,2 og 3,4 
meter, og piloterne vidste sjældent, hvordan 
sneen var føget sammen, når de lagde an til 
landing på de første ture. 

Når maskinerne landede på indlandsisen, 
blev tre af de fire Allison prop-jet motorer 
~toppet, og man havde aldrig vanskeligheder 
med at få dem startet igen selv i den sværeste 
kulde og efter et stop på en halv time. 

Snestorme hindred e. nogle starter og gjorde 
livet besværligt for mange af mandskabet. Der 
blev derfor udspændt tove mellem de enkelte 
bygninger og telte. Alligevel var een mand 
savnet i tre timer, og hele tiden var han kun 
godt 8 meter borte fra sit eget telt. 

I løbet af januar skal de samme maskiner og 
deres veltrænede mandskab til Antarktis som 
en del af en ekspedition udsendt af den ameri
kanske flåde. 

ROM: Det italienske luftfartselskab ALIT 1\ 
LIA, der i forvejen havde bestilt 4 Dougl::ts 
DC- 8, lur nu afgivet ordre på to til, således 
at det ialt kommer til at disponere over 6 DC 
- 8 jetlinere. ALITALIA bliver derved det 
femte luftfartselskab, som har suppleret sin 
ordre på denne store jetliner. De andre euro
pæiske luftfartsselskaber, som har afgivet til
svarende supplerende ordrer, er Swissair og 
KLM. 

Alle de DC- 8, som ALITALIA har bestilt. 
er den interkontinentale type, udstyret me I 

Rolls-Royce Conway motorer. 

Den oprindelige ordre på fire jetlinere bli
ver effektueret i begyndelsen af indeværende 
år, og de to nybestilte DC- 8 leveres til foråret 
1961. 

lait har nu 20 luftfartsselskaber, inklusive 
otte europæiske og deriblandt SAS, valgt at 
anvende DC- 8, og Douglas Aircraft Compa
ny' s samlede ordrer på denne store Jetliner er 
nu oppe på 152. 
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LONDON: Efter 19 måneders forløb har man 
i USA afsluttet det første træningskursus for 
betiening af den store THOR raket ( rækkevid· 
de 2.400 km). Siden skolen blev åbnet i maj 
1958, har ialt 1863 personer ( officerer og me 
nige) fra Royal Air Force og United States 
Air Force gennemgået kursus i betjening o5 
affyring af denne mellemdistance, ballistiske 
raket. 

Skolen har været ledet af Douglas Aircrait 

1 
Company efter overenskomst med USAF Air 
Training Command, og den var et led I det 
engelsk-amerikanske træningsprogram. 

BURBANK, Californien: Prototypen til den! 
amerikanske flådes nye u-båds patrouillemaski· 
ne, der er en militær version af Lockheeds 
prop-jet Electra, har gennemført sin før~te prø
veflyvning på 45 minutter med chef test-piloll 
Fish Salmon ved pinden. Den nye u-bådsja
ger, der får betegnelsen P3V- 1 vil have dob 
belt så stor hastighed som de nu eksisterrn<lc.1 
maskiner i denne tjeneste. Den skal medførc.J 
en besætning på 10 mand og 2½ tons nyt 
elektronisk udstyr. 

Maskine11 er specielt konstrueret til at efter 
søge fJendtltge atom u-både, og den medfore 
som våben mod dem torpedoer, dybvandsbom 
ber og helt nye specialvåben foruden raketter 
Den får den yderligere fordel, at den kan ud 
føre patrouilletjenesten meget mere økonomis 
end de maskiner, man nu anvender - til halv 
delen af omkostningerne. På en enkelt flyv, 
ning kan de afsøge 960.000 kvadratkilomete 
af havet for fJendtlige u-både. 

March-hastigheden bliver over 640 km i ti 
men, og fire nye Allison T - 56 prop-jet moto 
rer giver en start-effekt på 18 .000 hk. 

JENS JENSENS EFTF. 
VINHANDEL 

Grundlagt 1813 

ST. S C T. H A N S G A D E 1 . V I B O RG 



MARIETTA, Georgia: En ny type Lockheed 
C-130B Hercules, der er i stand til at lande 
på en ujævn landingsstribe på 140 meter, er 
rullet af samlebåndet og vil blive prøvefløjet 
første gang i løbet af denne måned. 

Maskinen er forsynet med grænselagskon
trol, der gør start og landing på meget korte 
baner mulig, idet den reducerer kravene her
til med to trediedele. Foruden de normale fire 
prop-jet Allison motorer, har denne model af 
Hercules fire små jetmotorer, der pumper luft 
ud til grænselagskontrolsystemet. 

SEATLE,Aash.: Boeing ved åmk1ftet. Det er 
himmelstræbende mål, der sættes i produkti
onen af rumalderens mangfoldige maskiner, 
instrwnenter og apparater, og det kan være 
vært at følge med i omfanget af bestræbelser

ne for at beherske rummet. 

Udviklingen kan angives efter højst forskel-
ig målestok, men en enkelt af disse kan, trods 
ine astronomiske tal, læses i årsberetningen 
ra Boeing Airplane Company, der bl. a. oply
er, at selskabet ved udgangen af september 
åned har maskiner og apparater i ordre for 
.170.000.000 dollars, dvs. ca. 15 milliarder 

'roner, heraf alene til civile fly 4,5 milliarder 
roner. 

Boeing, siger beretningen bl. a., gik som en 
akct ind i rumalderen i 1959 og nåede et 
øjdepunkt i november, da luftvåbenet be:
endtgjorde, at det primære ansvar for udvik
ingen af DYNA-SOAR raketglider (boost
lide vehicle) var overdraget til Boeing. 

_rnt1-Soar 
Ideen med Dyna-Soar, der amfatter både 

tmosfæriske- og rumegenskaber indebærer et 
ørre teknisk skridt ind i fremtiden. Det før
e skridt i udviklingsprogrammet, der i sin 

slutfase vil omfatte evnen til at kredse om
kring Jorden, vil være konstruktion og prøver 
med en glider, der vil bringe et menneske til
bage fra overlydshastigheder til normal lan
ding. 

Boeings indtræden i rumalderen har også 
gjort fremskridt med studie-projekter, der bl. 
a. omfatter en bemandet rumstation og måne
studiecentral samt et rumfartøj, der er i stand 
til at foretage recognosceringsflyvninger med 
mandskab ombord til rejser hl planeter inden
for vort solsystem. 

707-jetlineren 

Måske Jet mest iøjnefaldende fremstød, 
Boeing gjorde i 1959, var med den store 707 
jetliner, som i oktober passerede sit første år i 
planmæssig rutefart. Ved slutningen af året 
var over 70 af disse »960-km-i-timen« luksus 
linere i drift hos seks af de største luftfarts
selskaber, og tre VC-137A, den militære 
transporttjenestes specielt udstyrede 707ere, 
førte høje regeringsembedsmænd rundt på rej
ser i statens tjeneste. 

Rekordregn 

Boeing 707 har sat verdensrekorder i hastig
heJ og rækkevidde på alle linier, der i 1959 
er befløjet med jet' erne, f. eks. satte en Pan 
American 707 hastighedsrekord med i gen
nemsnit 1060 km i timen på New York-Lon
don-ruten. Nonstop distance rekorder på 7705 
km fra Seattle til Tokio og 7730 km fra Seattle 
til Rom indehaves af Intercontinental fly. En 
Quantas 707 satte hastighedsrekord på San 
Francisko-Honolulu ruten, medens Trans 
\'v'orld American og Continental har sat tal
rige andre rekorder på hjemlige ruter - alle 
under normale rutebetingelser. 

Den modtagelse, den slanke 707 har fået af 
det rejsende publikum, er uden sidestykke. 
Med en lastfaktor ( forholdet mellem pladser 
besatte og pladser til rådighed) på over 90 
pct. har 707erne indtil december haft over 2 
millioner passagerer og har fløjet over 640 
millioner km. 
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Pdlideligheds"ekorder 

707erne satte også rekorder i pålidelighed. 
Trans World Airlines fløj f. eks. 99,8 pct. af 
sin planlagte distance i de første seks måneder 
af driften, medens American Airlines rappor
terede, at 707ernes pålidelighedsfaktor var fi
re gange større end selskabets bedste stempel
motor maskine. To nye medlemmer af Boeing 
jetliner familien blev påbegyndt i 1959. Det 
er 720B og 707-120B, der begge vil blive 
udstyret med de ny Pratt & Whitney JT3D- l 

turbofan motorer, der udvikler ca. 17.000 
punds tryk, hvilket sammen med større bra::,nd
selsøkonomi vil resultere i bedre resultater for 
begge »B« modellerne. 

FlJi til flyvevåbnet 
Side om side med 707erne fortsatte K-C 

- 135 tanker-transport-fly til det amerikan
ske luftvåben med at rulle ud fra Renton 
værkstederne. Nr. 300 af disse militære vide
reførelser af 707 prototypen leveredes i au
gust. 

Samtidig var fortsat planmæssig produktion 
af B- 52G missilbombere og meddelelse om 
en videreudviklet B- 52H, højdepunkter i 
årets aktivitet i Wichita-divisionen. 

B- 5 2H vil blive udstyret med Pratt & 
Whitney turbofan motorer og vil have de 
samme missilførende og andre egenskaber som 
B--52G foruden andre forbedringer. Den før
ste model ventes at udgå fra Wichita tidligt i 
1~61 coordineret med bygningen af B- 52G 
på en sådan måde, at man undgår afbrydelse i 
produktionen. 

I fortsættelse af de fremragende resultater, 
der er opnået af dens forgængere, har B- 52G 
sat et antal betydningsfulde rekorder i årets 
løb. Således en flyvning på over 20.600 km til 
hovedstæderne i 49 stater og Columbia Distrik
tet, en non-stop flyvning uden ny brændsels
forsynmg på over 14.400 km og flyvninger i 
højder på næsten 19 km (60.000) fod). Lige
ledes er der udført heldige koldtvejrs prøve
flyvninger i Alaska. 
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Bomarc-missil 

Det forbedrede IM-99 Bomarc missil kom 
for første gang frem i maj 1959, da dette mis
sil, der har en rækkevidde på 650 km, gen
nemgik prøveskydninger fra en base i Florida 
og med held demonstrerede sit udstyr med fast I 
brændstof til fremdrift. Den nu godt gennem
prøvede IM-99A kom for første gang ud for 
operationsanvendelse på en base i staten New 
York, og en række andre baser står foran for
syning med denne model. Samtidig foregår 
prøver med en »B«-model. 

Under prøveflyvninger har »A« modellen 
med flydende raketbrændstof bevist sin evne 
til at forandre kurs under flyvningen og med 
held at kunne angribe mål nr. 2, efter at det 
første mål er udgået. Den har også samarbej
det heldigt med bemandede intercoptorer i 
blandede angreb på jet droner. I en flyvning 
lykkedes det Bomarc at imødegå og få et di 
rekte træf på et supersonisk Regulus missil. 

Prøver med forskellige former for affyrings
skjul til det intercontinentale, ballistiske mis
sil »Minuteman« indlededes på dramatisk mil
de midt i september, da en model i fuld stør
rebe med held blev affyret fra sin underjordi
ske: rampe ved en Airforce Base i Californien. 

Et projekt, som Wichita-divisionen har of 
fentliggjort, omfatter et nyt og revolutione 
rende landingsinstrument for fly. Det veje 
mindre end 5 kilo og koster kun en brøkdel 
af, hvad de nuværende systemer koster. j 

På markedet for små gasturbiner var Boeing, 
nyeste fremskridt fortsatte heldige prøver i 52d 
-serien, der omfatter maskiner med 300- 6 '.i l 
hk, bl. a. til marine- og turboprop motorer. 

Over 100 turbostartere, Boeings Compressoi 
Ground Support maskine, er solgt og bestilt til 
en række luftfartsselskaber og flyvepladstjene 
ster i ind- og udland. 





MAJOR F . A . LIDDY, 
airline nai•igator 
,md USAF Reserve, • 
u ho Izas used a 
Ro/ex GMT-Master 
,:011stantly for hvo 
yeurs. 

MAJOR FREDERICK A. LIBBY, who is an 
active airline navigator and a senior flight
navigator in the USAF Reserve, has been 
using constantly, for two years, a Rolex 
GMT-Master*, 1he watc/1 which tel/s the 
time i11 a11y two p/aces 011 earth at once. 

Two revolutionary features-first, a 
revolving 24-hour bezel and, second, a 
special arrow-headed red 24-hour hand 
- make it simple to read two timeson this 
watch and eliminate two usual faults: 
the 12-hour reading error and the sett ing 
error that can so easi ly occur when 
changing the hands from GMT to local 
time or vice versa. 

"Two years of use has convinced me 
that the GMT-Master is the finest time
piece available to the flight-navigator," 
writes Major Libby, and 20 out of 21 air
line pilots vote it an important aid. Its 
special features plus chronometer accur
acy, self-winding mechanism, waterproof 
case and automatic calendar make it one 
of the most brilliant contributions to in
ternational time-keeping ever invented. 

Write for detailed leaftet to Rolex, 
Dept. XXX, Geneva, Switzerland. 

T/re warc:h is set to read 
u11y other lime by meam 
oj the rotating bezel 
and 24-l,our !,and. 

RO L EX 
A landmark in the history 

of Time measurement 
* Registered and pate11ted desi'{IJ in all co1111tries 

"THE GMT•MASTER1 

FINEST TIMEPIECE 

FOR FLIGHT

NAVIGATION" 

Sole agent: 

Kr. 1.160,

Konto oprettes gerne 

KLARLUND 
6 D Vesterbrogade, Copenhagen V 

Byen 5310 
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Forsvarsforliget 

i sagkyndig belysning 

»Flyvevåbnet« har - sin tradition tro - ønsket at 
give sine læsere den bedst mulige baggrund for selv at 
kunne bedømme det foreliggende forsvarsforlig. Vi 
bringer derfor på de efterfølgende sider chefen for fly
vevåbnet, general Rambergs, vurdering tillige med to 
andre væsentlige dokumenter i sagen, således som de 
fremtræder i forsvarsudvalgets betænkning af 24. fe
bruar 1960: nemlig chefen for Europakommandoen, 
general Lauris Norstads brev til forsvarsministeren og 
forsvarsstyrelsens samlede vurdering på baggrund af 
de tre værnskommandoers udtalelser. 

Det er karakteristisk for situationen, at hovedpunk
terne i begge de sidstnævnte dokumenter, der intet sav
ner i retning af klarhed og konsekvens, er sammenfal
dende med chef en for flyvevåbnets opfattelse. Man be
mærker eksempelvis, at general Norstad ligesom gene
ral Ramberg henviser til de i dokumentet MC 70 an
førte (øjensynlig af NATO-landene -- herunder vel 
også Danmark - tidligere vedtagne) minimumsstyr
ker, ligesom man særlig bør bemærke det i forsvarssty
relsens samlede vurdermg ( pkt. 3, sidste stykke) an
fø :te vedrørende kampklare D-dagsstyrker. - »Flyve
våbnet« har for sig selv bemærket, at vort synspunkt 
vedrørende eventuelt uforbrugte beløb ( se nr. 1, 1960, 
side 5) også deles af forsvarsstyrelsen. 

Det findes rimeligt i foranstående forbindelse også 
at citere et par væsentligere stykker af chefen for sø
værnskommandoen, viceadmiral H . Nyholms vurde
ring vedr. de almene problemer: 

»Hvad angår søværnets andel i det samlede forsvars
budget. må søværnskommandoen indledningsvis med 
beklagelse konstatere, at den høje prioritet, som NA
TOs militære myndigheder har tillagt søværnet og fly
vevåbnet inden for det samlede forsvar, på ingen må-
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de afspejler sig i den faktiske fordeling af 
midlerne mellem værnene. 

Søværnskommandoen må i denne forbindel
se ligeledes beklage, at såvel det samlede for
svarsbudget som den nu påregnede fordeling 
af midlerne mellem de tre værn er fremkom
met alene som et politisk kompromis, der til
med ikke bygger på noget strategisk grundlag, 
om hvilket den samlede forsvarsstyrelse har 
kunnet nå til enighed«. 

Dette er vægtige udtalelser, der helt er på 
linie med de nedenfor citerede. De sætter som 
disse det forsvarsmæssige almenvel fremfor 
egennytten. 

Det ville v,t.re ønskeligt, om der under lov· 
forslagets endelige behandling i folketinget 
endnu kunne ske rettelser af de åbenbare 
»skønhedsfejl«, som kommer til udtryk i de 
her citerede udtalelser. 

Chefen for flyvevåbnet' s vurdering 

»Flyvevåbnet« bringer med særlig til
ladelse chefen for flyvevåbnet, general
løjtnant K. Rambergs vurdering af det 
indgåede forsvarsforlig således som den 
er fremsendt til de overordnede myndig
heder. 

General Ramberg 

Forsvarschefen har anmodet værnscheferne 
om deres bemærkninger som bidrag til en vur
dering fra forsvarsstyrelsen af en ny dansk for
svarsordning i overensstemmelse med det den 
15. januar 1960 indgåede politiske forsvars
forlig. Der foreligger for mig ved det tilstil · 
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lede bilag ikke tilstrækkeligt udtømmende op 
lysninger om, hvad forsvarsforliget i alle de 
taljer, herunder for de andre værn de nærmer 
økonomiske forudsætninger, går ud på. Jeg scz 
mig derfor kun i stand til at fremsætte min 
bemærkninger i store træk. Jeg finder herun~ 
der anledning til at fremkomme med kom! 
mentarer på visse særlige punkter, der er af 
vigtighed for flyvevåbnets vedkommende, nå j1 

det forudsættes, at den omhandlede nyordnin_ 
gennemføres. 

For.rN1ret.r .rtvke rom helhed efter forliget. 

NATOs vedtagne styrkemål og dertil kny 
tede forudsætning om atombevæbning - son 
anbefalet af SACEUR og tiltrådt af NATO: 
rådet - må jeg efter samtlige omstændighe<le

1 nu som før tiltræde som det bedste udtryk f Ol 

hvad der samtidig er nødvendigt for det natid 
nale forsvar af Danmark og hensigtsmæssi~ 
som led i det samlede NATO-forsvar. 

Det niveau for forsvaret som helhed, de 
indeholdes i det politiske forlig, ligger meg<' 
under NATO-styrkemålet. Det påregnede fo1 
svar, betragtet som helhed, ligger også betyde 
ligt under alternative mindre styrkemål, der -



under hensyn til mindre vidtgående budget
muligheder - har foreligget med anbefaling 
fra militær side. 

I forhold til NATO-planen må den i for
bindelse med forliget erklærede af visning af 
atombevæbning militært set betragtes som den 
langt overvejende enkelte svaghedsfaktor. Sav
net af taktiske atomvåben vil i givet fald, 
fremfor nogen mangel i styrkeopsætning, i 
meget høj og sandsynligvis afgørende grad be
grænse mulighederne for, at forsvaret kan vir
ke efter sin hensigt. 

Trods det ovenfor anførte er jeg alligevel 
af den opfattelse, at det påregnede forsvar -
hvis det opretholdes effektivt på de styrker for 
alle tre værn, som forliget angiver - rummer 
sådanne ikke ubetydelige forsvarsmuligheder, 
at det er omkostningerne og umagen værd. I 
denne forbindelse er det ikke uden betydning, 
at det er oplyst a_t være en del af forliget, at 
en regulering, også i positiv retning, vil kunne 
komme i betragtning, såfremt forholdene se
nere måtte tale derfor, samt .at atombevæbning 
ikke er definitivt afvist for al fremtid. 

Afbalancering mellem de tre værn. 

Hvis man sammenligner den i forsvarsfor
liget foreslåede styrke for flyvevåbnet med mi
nimumskravene i MC 70 og i general Schuy
ler' s forslag, vil man umiddelbart konstatere en 
meget afgørende mangel i det totale antal fly. 
Herudover er flyvevåbnet stærkt reduceret med 
hensyn til andre virkemidler i luftforsvaret 
( herunder jord/luftraketvåben) . Efter alt, hvad 
der foreligger oplyst for mig om de to andre 
værns tilsvarende styrkeopstillinger, må jeg 
mene, at der ikke for disses vedkommende har 
været tale om en styrkereduktion i tilsvarende 
grad, men at flyvevåbnet er blevet hårdest 
ramt. 

Generelt må det konkluderes, at flyvevåbnet 
relativt er kommet ned på for ringe samlet an

tal fly, som alene - og fremfor antallet af 
eskadriller, der i sig selv intet siger om den 
faktiske styrke - er et mlll for den forsvars 
· ndsats, der vil kunne præsteres i luften med 

bemandede fly. Yderligere er andre våben til 
flyvevåbnets operative indsats, forudsat i tid
ligere planer, helt eller delvis udgået. Dette 
står i direkte modsætning til alle moderne 
krigserfaringer, hvorefter udfaldet af enhver 
krigsoperation til lands, til søs og i luften, det 
være sig i forsvar eller angreb, mere end no· 
get andet er afhængig af styrkeforholdet og 
virkebetingelserne i luften. 

Den relativt største reduktion af flyvevåb
net efter forliget, sammenlignet med tidligere 
foreliggende planer fra militær side, er så me
get mere uheldig, som flyvevåbnet har et høje· 
re beredskab end noget .andet værn og efter sin 
hele karakter og som universalvåben til luft-. 
land- og søforsvar hurtigst, og alene af alle 
værn, kan sættes ind på et tidligt tidspunkt og 
over stor af stand over alt til lands, til søs og i 
luften, hvor en trussel mod dansk territorium 
opstår eller nærmer sig. 

Hertil kommer, at de nævnte tidligere styr· 
kemål giver udtryk for en strategisk nyorien· 
tering i forhold til det tidligere herskende for• 
hold for dansk forsvar, at vægten nu bør ligge 
på sø• og luftforsvaret fremfor landforsvaret. 
Denne opfattelse, som er stærkt udtrykt af 
SACEUR, uddybet og understreget i redegø· 
relser fra CINCNORTH, og som yderligere 
deles af forsvarschefen og forsvarsstyrelsens 
flertal, går Jeg for mit vedkommende også ind 
for. 

Det kan ikke være uden udtalte konsekven· 
ser for vort forsvars sammensætning, at vi til 
lands i stedet for som i tidligere tid at have 
front imod Tyskland nu tværtimod, og i sti· 
gen de grad, er dækket af tyske NATO-alliere· 
de styrker. 

Imod en trussel om invasion over søen må 
og kan kun søværnet og flyvevåbnet i forening 
tage det vigtige fremskudte opholdende for· 
svar op, som alene kan give dybde i dansk for• 
svar, herunder ikke mindst bedre tid for hæren 
til at forbedre sit beredskab. Sø- og luftfor
svaret vil på de videre stadier af en invasion 
over søen fortsat have en ikke mindre vigtig 
rolle ved bekæmpelse undervejs af senere frem 

5 



ARGOSY 

Argosy'en byder på 
13 1 / 2 tons lasteevne 
Klargøring på mindre end 20 minutter 
Lastning fra begge ender samtidigt 
Fragtrum i hele længden fra for til agter 
Skillerum til støtte af fragten er unødvendige 
Læsning direkte fra almindelige lastvogne 
Maskinbetjentc døre til lastrummene 
Velorganiseret service til kundebetjening 
Lange perioder mellem eftersyn 

Stilbare skodder og sammenklappelige 

sæder giver stor alsidighed 

for blandet passager- og fragtbefordring. 

A. W. A. Rolamat lastesystem: 
Dette hurtige lastesystem har været brugt i mange landes 
lufthavne. 
Det vejer ikke ret meget og passer til alle almindelige l:ist
vognstyper. Ved anvendelse af Rolamat kan to mand klare 
indladning af to tons omfangsrigt gods - som f. eks. en 
reservemotor - i løbet af 10 sekunder. 

Udstyret med 4 Rolls-Royce Dart propel-turbine
motorer. 

Bringer omkostningerne ved 

luftfragt ned på jorden 

HAWKER SIDDELEY AVIATION 32, Duke Street, St. James's London, s. w. t. 

Reprttsentant : Mogens Harttung . jens Kofodsgade 1 . København K 



førte forsyninger og forstærkninger, der sæd 
vanligvis er afgørende for det endelige udfald 
af en invasion. 

Det tilfalder flyvevåbnet alene ved en før
ste forsvarsindsats at tage brodden af truslen 
om luftinvasion. Flyvevåbnets forsvarsevne vil 
mere end noget andet indgå i modstanderens 
overvejelser om tild.deligheden i overhovedet 
at risikere en luftbåren invasion. Det er i over
ensstemmelse med alle moderne krigserfaringer 
en militær grundregel, at en luftbåren invasion, 
der er et yderst sårbart foretagende, kræver i 
realiteten ubestridt luftherredømme som ho
vedforudsætning. 

Hærens ( og hjemmeværnets) betydningsfui
de rolle ved at modstå sådanne reducerede in

vasionsstyrker, som alligevel når igennem over 
søen eller gennem luften, underkendes på in
gen måde. Hærens ( og hjemmeværnets) opga
ve bliver lettet, når flyvevåbnet har desorga
niseret invasionsstyrker, der søges ført frem ad 
luftvejen. 

Når det politiske forsvarsforlig i sammen
ligning med de fra militær side foreliggende 
forskellige styrkeplaner af fælleskarakter, har 
en tydelig tendens til at lægge vægt på land
forsvaret i forhold til sø- og luftforsv.aret frem
for det omvendte, som NATO går ind for, sy
nes man ikke at kunne se bort fra en vis viri~ 
ping af en offentlig fremkommet særlig argu

entation. Efter denne skulle hæren fortrins
is være i stand til at sikre dansk landterrito-
ium og dermed, fremfor søværnet og flyve
åbnet, varetage direkte nationale interesser, 
edens sø- og luftforsvaret fortrinsvis skulle 

jene sådanne NATO-formål, som ikke skulle 
ære afhængige af en fastholdelse af dansk 
erritorium, herunder spærring af de danske 
træder og NATO-luftforsvar 1 almindelighed. 

Denne argumentation er fuldkommen uhold
ar, da det er hævet over enhver tvivl, at NA-
0 af mange årsager betragter og må betragte 

astholdelsen af dansk territorium som væren
e af største strategiske betydning. Spec.ielt er 
et indlysende, at den almindeligt kendte sto
e NATO-interesse i spærring af de danske 

stræder er uløseligt forbundet med sikring af 
det danske landterritorium. Det må derfor slås 
fast, at NATO-interessen og nationale danske 
interesser i fastholdelse af dansk landterrito
rium er fuldstændig sammenfaldende. Det må 
beklages, at der ikke inden den politiske afgø
relse af afbalanceringen mellem de tre værn 
har været tilstrækkelig lejlighed til fra hvert 
værn at fremlægge deres synspunkter herpå. 
Jeg må for så vidt angår flyvevåbnet konklu
dere, at der inden for den samlede budgetram
me for forsvaret, som blev forligets resultat, 
burde have været tildelt det noget større mid
ler. Jeg er overbevist om, at visse mindre be
sparelser på forskellige områder uden for fly
vevåbnet ville kunne have frigjort midler, der 
alle forhold taget i betragtning ville have væ
ret bedre anvendt på en styrkelse af flyvevåb
net. Opmærksomheden henledes her navnlig 
på sådanne led 1 forsvaret, der ikke med hen
syn til øjeblikkeligt beredskab og/eller mobi
litet i henseende til indsatsmuligheder over sto
re områder kan stå mål med flyvestyrker. 

Særlige bemærkninger vedrørende flyvevåbnet 
ej ter forsvarsforliget. 

Ud over det allerede ovenfor anførte om 
den efter min opfattelse uforholdsmæssige re
duktion af flyvevåbnets samlede antal fly i 
sammenligning med forsvarets styrke i øvrigt 
på baggrund af gældende NATO-styrkemål 
må det generelt understreges, at flyvevåbnet 
som helhed efter forligets forudsætninger er 
ramt af den nedsættelse i effektivitet og ind
satsmuligheder, der ligger i en fastsat lavere 
årlig flyvetid pr. pilot samt lavere pilotstyrke 
pr. fly ( mindre umiddelbar pilotreserve), end 
der er anbefalet NATO-standard. Under samt
lige foreliggende omstændigheder tiltræder jeg 
disse reducerede forudsætninger, idet jeg dog 
skal understrege, at man herved er på et abso
lut minimum. For flyvetidens vedkommende 
gør sig her også en flyvesikkerhensmæssig be
tragtning gældende. 

Fordelen på flere mindre eskadriller af det 
vedtagne totale antal fly fremfor et færre an-
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tal større eskadriller kan jeg tiltræde som end
og havende visse fordele. Man er dog herved 
også kommet ned på et absolut minimum fra 
en række praktiske betragtninger. 

Fordelingen på typerne rekognosceringsfly, 
altvejrsjagere og jagerbombere kan efter om
stændighederne tiltrædes med de fly, der for 
den nærmeste fremtid faktisk påregnes at ind
gå i flyvevåbnets eskadriller. Fremkomsten af 
nye jagere kan foranledige, at en ændring i 
forholdet mellem altvejrsjagere og jagerbom
bere bliver ønskelig. 

For nærværende må forligets antal af rekog
nosceringsfly og altvejrsjagere betragtes som et 
minimum, når de disse typer tilfaldende opga
ver overhovedet skal løses med rimelighed af 
flyvevåbnet. Antallet af jagerbombere må her
efter alene betragtes som værende bestemt af 
den grænse for flyvevåbnets budget, som er 
fastsat ved forliget. 

Det resulterende antal af jagerbombere må, 
jfr. også oversigterne i bilagene, vurderes som 
værende betydeligt under den fornødne styrke 
i betragtning af de mange og meget vigtige op
gaver, der vil foreligge for flyvevåbnets fly af 
jagerbombertypen, ikke mindst i forsvaret mod 
en invasion og i særdeleshed ved samvirke 
med hæren og/eller søværnet. Manglende 
atombevæbning gør forholdet endnu mere 
grelt. 

Med en årlig driftsudgift på godt 1 mill. kr. 
pr. jagerbombefly ( inkluderet udgiftsberegnin
ger af enhver art) er det beklageligt, at der 
ikke er fundet udvej i forbindelse med forliget 
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til at afhjælpe denne iøjnefaldende fremtidige 
svaghed ved flyvevåbnet. Blot 10-15 flere p
gerbombere ville meget væsentligt have af
hjulpet denne svaghed, hvad enten det havde 
kunnet ske ved en forudsat merbevilling eller 
ved en omlægning inden for forligets rammer, 
således at nu vedtagne led i forsvaret, der fra 
flere betragtninger repræsenterer mindre for
svarseffekt, var udgået. 

Det må understreges, at l 0-1 5 flere jager
bombere, der i sig selv kan synes ikke at være 
nogen særlig betydelig styrkedifference, dog 
repræsenterer ca. 50 flere daglige flyvninger 
og dermed en daglig merindsats af størrelses
ordenen 50-100 svære bomber og ca. 400 r,1 -1 
ketprojektiler ( eller raketprojektiler alene max. 
ca. 1400), hver svarende til en 15 cm granat. 
Dette repræsenterer en betydelig mereffekt i 
invasionsforsvaret. 

Denne beskedne yderligere styrke af jager
bombere vil samtidig være af værdi, når flyve
våbnets fly af denne type i en særlig nødsitua
tion sættes ind til direkte luftforsvar mod 
fjendtlige fly i luftangreb på landet. I 

Under henvisning til alt foran nævnt, hvor
efter jeg anser flyvevåbnets styrke uforholds
mæssig reduceret ved forsvarsforliget, må J<:g 
primært tillade mig så stærkt, som det er mi 
muligt, at henstille, at dette forhold endnu ~ 

sidste øjeblik søges afhjulpet og specielt ved 
en forøgelse af den forudsatte ringe jagcrbom~ 
berstyrke. I 

Sekundært skal jeg tillade mig at henstille. 
at det ved den i den påregnede forsvarslov for" 



udsatte smidighed ved værnenes udnyttelse af 
forsvarsbudgettet fremover tilstræbes, at for
skellige forholdsregler, der kan bidrage til 
større effektivitet af flyvevåbnet for meget be
grænsede omkostninger nyder fremme ved ud
nyttelse af besparelser, som måtte fremkomme 
ved, at et af de andre værn for en længere pe
riode ikke måtte kunne udnytte sit eget bud
get fuldt ud. Forskellige hensyn i personelpo
litikken vil ligeledes kunne bidrage til større 
effekt med den givne styrke. 

For så vidt det måtte være rigtigt, hvad der 
er fremkommet offentligt i pressen, at der på 
intet tidspunkt fra nogen politisk side har væ
ret argumenteret for atombevæbning til flyve
våbnets jagerbombere i modsætning til andre 
dele af forsvaret, må jeg - med henblik på 

General N orstad' s 
brev til 
forsvarsministeren 
Kære hr. minister. 

Jeg har overvejet de planer for de danske 
forsvarsstyrker, som De præsenterede for mi!! 
den 22. januar 1960. 

Det er yderst tilfredsstillende at erfare, al 
den danske regering er gået ind på .at etablere 
depoter i Danmark til støtte for NATO-styr

er. Dette udgør et virkeligt bidrag til at opnå 
en støtte, som alliancen behøver i et vigtigt 
mråde. 

Skønt jeg med nogen tilfredsstillelse har be
ærket mig, at De har til hensigt at øge Deres 
ationale forsvarsudgifter, må jeg ganske åbent 
åpege, at den foreslåede forøgelse af det dan-
ke forsvarsbudget kun vil tillade en minimal 
orbedring af de for øjeblikket opstillede dan
ke styrker. Hvis Danmark skal opfylde de mi-

en eventuel fremtidig ændring i hele spørgs
målet om atomvåben - påpege den uhyre 
skævhed, der herved ville fremkomme. Mili
tært set er atombevæbning til et antal jager
bombere lige så betydningsfuld, om ikke end
nu vigtigere, end for det øvrige forsvar på 
grund af de mindre lokalt bundne indsatsmu
ligheder. 

Endelig skal jeg bemærke, at jeg går ud fra, 
at spørgsmålet om jord/luftra.ketvåbnets ratio
nelle indordning i det øvrige luftforsvar ( fly
vevåbnet), der gennem nogen tid har henstået 
til afgørelse, ikke er præjudiceret ved den 
omstændighed, at NIKE-bataljonen i forsvars
forliget er opført under hæren i overensstem
melse med det bestående tilhørsforhold. 

K. Ramberg 

Lauris Norstad 

nimale krav til sit eget forsvar og til selv det 
lavest mulige bidragsniveau til det fælles NA
TO-forsvar, vil der i de kommende år kræves 
større forbedringer. 

SHAPEs stab, der har samarbejdet med ved
kommende organer inden for den internatio
nale stab, har påpeget, at Danmarks nationale 
forsvarsudgifter, der altid har været blandt de 
laveste inden for alliancen, stadig er dalet i 
realværdi. Vi h.ar yderligere forelagt Dem en 
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studie, hvorefter en begrænset forøgelse af den 
nuva::rende sats på 3,3 pct. af bruttonational
produktet ville sætte Dem i stand til at gøre 
acceptable fremskridt henimod at opfylde be
hovene for forsvaret af Danmark og de vig
tige adgangsveje til Østersøen, når man forud
sætter en fortsættelse af våbenhjælp på et ri
meligt niveau. Jeg må gentage min konklusion, 
som støttes af alle alliancens militære myndig· 
heder, nemlig at MC70, således som tillempet 
ved visse planer om udsættelser og prioriterin· 
ger, som er Dem bekendt, er en angivelse al 
de minimale styrker, der kræves for et mm1-

malt sikkerhedsniveau. Jeg er derfor skuffet 
over, at de af Dem foreslåede planer ikke ud
gør et mere betydningsfuldt bidrag henimod 
opfyldelsen af disse behov. 

Med hensyn til en nedsættelse af den natio
nale tjenestetid til 12 måneder vil jeg gerne 
understrege, at vi har brug for kvalitet - eller 

Tdni1Ji mMkin- og oli,forrøtnin1. 

Telefon 3 12 88. Fjernskriver 9762ab 

Aalborg 

S. B u r c h a r d t 
Slagtermester 

Statlonsvej 22 Ballerup 

~ffektivitet - i enhederne i lige så høj grad, 
som vi har brug for blot en mandskabsstyrke. 
Erfaringerne indtil dato viser, at en tjeneste
tid på mindre end 18 måneder giver lidt eller 
intet til gengæld for de store og kostbare inve
steringer, som den militære uddannelse med
fører. Jeg håber meget, at De Yil udsætte en
hver nedsættelse af tjenestetiden, indtil De 
har virkelig sikkerhed for, at de danske styr
kers kvalitet såvel som deres antal kan opfylde 
de krav, der stilles til moderne, effektive en
heder. 

På mine egne og min stabs vegne vil jeg 
gerne takke Dem, fordi De har arbejdet sam
men med os på en løsning af disse vanskelige 
forsvarsproblemer. Jeg håber, at de synspunk
ter, jeg har givet udtryk for i dette brev, og 
de råd, vi har givet Dem og Deres stab, vil 
være Dem til nytte i Deres bestræbelser for at 
sikre forsvaret af Deres land og dets bidrag til 
NATO. 

Kør pd 

VREDESTEIN 
DÆK 

Under alle forhold 

de fleste kilometer 
Generalrepræsentant: 

TYRESOLES 
DANMARK 

Palægade 4 . København K .. Central 13579 
Det •• prlsan pr. kilometer, der tællar 

Ballerup 

B1omsterlorr•tn i ng 

Te/f. 97 00 68 . Stationsvej 26 

Horsens . Tele/ on 2 47 11 

10 



Forsvarsstyrelsens vurdering 
1. Hr. ministeren har udbedt sig forsvarssty

relsens udtalelser til den fremtidige forsvars
ordning, således som den fremgår af den mod
tagne »Forel(ilbig redegørelse for forsvarsfor
lig, indgået 15. januar 1960«. Efter at de en
kelte styrelsesmedlemmers udtalelser forelå d. 
22. d. m., har forsvarsstyrelsen på basis heraf 
sammenfattet sine bemærkninger som anført i 
det følgende. 

2. Ved forberedelsen og den senere behand
ling af regeringens lovforslag af marts 1959 
har forsvarsstyrelsen ved flere lejligheder re
degjort for sine synspunkter vedrørende for
svarets opgaver og de nødvendige minimums
strrker samt den derved forudsatte tjenestetids
længde, udrustning og NATO-støtte og ende
lig også den heraf følgende nødvendige bud
getramme m. v. Forsvarsstyrelsen må fortsat 
henholde sig til det i disse redegørelser anfør
te og kan derfor med den nu givne foranled
ning ikke undlade at påpege, at da forligets 
styrkemål og budgetramme ligger væsentligt 
lavere, samtidig med at forudsætningerne om 
tjenestetidslængde og udrustning ikke er op
fyldt, vil den skitserede nyordning kun mulig
gøre en begrænset løsning af dansk forsvars 
opgaver, selv med den støtte, der følger af 
samarbejdet inden for NATO. 

3. I regeringens bemærkninger til lovforsla
gene af såvel marts som oktober 1959 udtales 
bl. a.: 

»Som et led i det samlede NATO-forsvar 
må det enkelte land råde over styrker inden 
for alle Lre værn til umiddelbart forsvar mod 
eventuelle angreb. Danmarks beliggenhed 
gør det særlig vigtigt, at der på dansk om
råde findes sådanne forsvarsstyrker, der er 
beredte til øjeblikkelig indsats imod forsøg 
på en uvarslet, hurtigt gennemført aktion 
mod Danmark, således at NATOs styrker 
frå mulighed for at yde hjælp i tide.« 
For at danske forsvarsstyrker skal kunne yde 

n sådan indsats med den nødvendige kraft, 
å hovedvægten i styrkernes opbygning ved et 

så begrænset forsvarsbudget som forligets 1054 
mill . kr. principielt lægges på kampklare 
D-dagsstyrker. Dette er ikke fulgt i tilstrække
lig grad ved forsvarsforligets styrkefordeling, 
,det der i forsvarsstyrelsen er enighed om, at 
særlig størrelsen af flyvevåbnets D-dagsstyrker 
( dvs. det samlede antal kampklare fly) er for 
lille. Dette forhold bør derfor rettes ved første 
lejlighed. 

4. Såfremt de i forligsforslaget angivne ram
mer for forsvaret snarest udfyldes med tids
svarende materiel og fornødent fast personel, 
vil ordningen imidlertid trods sine betydelige 
mangler udgøre en forbedring i forhold ttl den 
nuværende, udhulede forsvarsordning. Gen
nemførelse af forligsordningen vil da betyde 
et skridt opad mod det mindstemål af styrker. 
der såvel af forsvarsstyrelsen som af NATO 
anses for nødvendigt til løsning af de opgaver, 
der påhviler dansk forsvar. 

Forsvarsstyrelsen går ud fra, at det på bred 
basis afsluttede forlig vil betyde fremtidig po
litisk ro om forsvaret og derved muliggøre en 
hensigtsmæssig langtidsplanlægning. Forligs
forslaget skaber mere tilfredsstillende arbejds
vilkår for forsvarets personel og i det hele et 
bedre grundlag end hidtil for løsning af de 
nationale forsvarsopgaver og dermed også af 
NATO-opgaverne, idet disse opgaver for Dan
marks vedkommende er identsike. 

5. Efter en årrække med stadige reduktioner 
af forsvarsbudgettet og deraf følgende udhu
ling af forsvaret anser forsvarsstyrelsen det for 
at være af afgørende betydning, at der nu rå
des bod herpå. Evt. uforbrugte beløb af de på 
forligsforslagets driftsbudget af satte midler 
bør derfor anvendes til påkrævede materielan
skaffelser for derved hurtigst muligt at tilføre 
forsvaret den effektivitet, der er tilsigtet ved 
forligsforslaget. 

6. Forsvarsstyrelsen skal i øvrigt henvise til 
de i pkt. 1 omtalte ,af værnscheferne givne re
degørelser, der vil blive fremsendt til hr. mi
nisteren ved særlig skrivelse. 
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• • • • • • • 
»- Eskadrillen skal angribe jernbanebroen 

20 sømil nordvest for Porsgrunn, position KQ 
0518 med fire fly. Starttidspunkt: Snarest mu
ligt. Du fører, med 35, 22 og 48 som hen
holdsvis toer, treer og firer. Jeres fly er A, K, 
L og Ø. Bevæbningen er to 100 punds bom
ber pr. fly -«. 

Vi går ind i navigationsrummet. Målet ind
tegnes på kortene og en streg af sættes mellem 
flyveplads og mål. Et par opslag på regneski
ven giver flyvetid til målet, samt det omtrent
lige brændstofforbrug. Et par notater på knæ
brættet - og vi samles omklædte i operations
rummet til breefing. 

»- Vi ~tarter op kl. 05 og melder klar på 
kanal F. Der startes fra bane 28; vi kører ud 
på normal vis. Efter start formerer vi i en 
bred kampformation. Selve angrebet udføres 
som dykbombning. Vi bruger den sædvanlige 
sigteindstilling. Efter angrebet formeres igen 
i kampformation. Anflyvning og landing fo
retages visuelt. - Vejret over Danmark og 
Sydnorge er fint, 30 km sigt, og 4/8 cummu
lusskyer i 2500 fods højde. Nogen spørgs
mål?-«. 

En signatur i autorisationsbogen, og jeg ha
ster over mod »A« med skærmen på ryggen 
og hjelmen i hånden. En hurtig rundgang om 
flyet godtgør, at der ingen mangler eller fejl 
er. Så hurtigt op ad stigen. Teknikeren hjæl
per med at få selerne spændt. En sidste signa
tur i flyets driftsjournal, og teknikeren slår 
det elektriske hjælpeaggregat til. Talrige re
læ' er smækker rundt om een, visere bliver le
vende, og røde, gule og grønne indikatorlam
per lyser op. Pegefingeren på startkontakten, 
og en svag summen røber, at motoren roterer, 
Gashåndtaget lidt frem, vente - vente, jo, 
nu tændte den, den høje hvinen stiger og sti-
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F 84 i angreb 

ger. På med hjelmen, radioen på kanal »F«. 

»- FRESNO blue, check in! - « 
»- Blue two« - »Three« - »Four«. 
»- Roger - . Tower, taxi clearance for 

FRESNO Blue«. 

»- FRESNO blue, taxi to 28, wind 270°, 
10 knots - «. Gashåndtaget frem. En tåspids 
på hver hjulbremse sørger for, at de 10 tons 
følger den smalle rullebane. 

»- FRESNO blue, take-off clearance«. 
»- FRESNO blue, cleared for take-off«. 

Jeg kører ud på banen, lidt frem, og stop-
per. Per glider op på venstre side, og Jes og 
Ole ser straks efter på mig fra højre side. Jeg 
giver tegn med en oprakt højre hånd, og fire 
motorer arbejder sig op til fuld ydelse. En 
sidste kontrol af instrumenter og indikatorlys; 
et hurtigt blik til højre og venstre forvisser 
mig om, at tre par øjne er rettet mod min op
rakte højre arm. Jeg lader armen falde, tå
spidserne slipper bremserne, og en rolig acce
leration driver flyet hen over cementen. Et 
kort blik til venstre, jo, Per er i position; hans 
øjne hviler på mit fly. - 150 miles i timen, 
et sejgt træk i pinden, og næsehjulet løfter 
sig. - Nu slipper den; op med understellet.I 
Farten bygger stadig op, nu 300 miles; et blødt 
højredrej begyndes. Jeg ser mig skråt tilbage 
- jo, Jes afskærer mit drej og kommer hur
tigt glidende op mod mig. Ole er på hans vin
ge, selvfølgelig. 

Så er vi samlede. Et par lette tryk på rorpe-, 
dalerne, mit fly svajer en smule fra side ti~ 
side, tegn til at den befalede kampformation 
skal indtages. De andre glider hurtigt væk fra 
siderne, og nu ligger vi næsten på linie. Pe 
til venstre, måske 100 m ude, Jes og Ole til 
højre på en lille kilometers afstand. 



Et hurtigt blik på knæbrættet, kursen er 8 
grader. Viborg forsvinder om styrbord, Lim
fjorden breder sig fremover til venstre. 

Der er gået 8 minutter siden start, og nu 
passeres den smalle del af Limfjorden nordøst 
for Løgstør. I horisonten til l10jre skimtes Al
borgs skorstene, og fremme ligger Jammerbug
ten og Skagerrak. Flyvehøjden er 200 m. 

Vi passerer en fiskerflåde. Mange lyse an
sigter er vendt mod os, idet bådene forsvinder 
ind under flyene. - Nu bare holde kursen og 
håbe, at norskekysten hurtigt giver os en kon
trol på vor position. Endnu er der kun vand 
forude. Vi har fløjet i 17 minutter. - En blå
lig stribe vokser frem i horisonten, og snart 
udvikler den sig til et fjeldlands takkede hori
sont . Vi er over de yderste holme i skærgår
den; øjnene springer frem og tilbage mellem 
landskab og kort. - Der er fjorden ved Risør, 
så er vi ca. 3 sømil til højre for den ønskede 
kurs. Et svagt venstredrej fører os tilbage på 
kurs, og de sammenvoksede byer, Porsgrunn 
og Skien, glider bagud til højre. 

Fire par øjne afsøger himlen igen og igen. 
Faren for angreb af norske jagere er stedse 
stigende. AJie er klar til at melde, dersom an
dre fly observeres. - 28 minutter siden start . 
Målet dukker op til venstre, og jeg trækker 
mit fly næsten lodret op for at kunne udføre 
det planlagte dykangreb. En kontrol til sider
ne: 3 sølvskinnende jetfly står ubevægelige 
med snuderne mod himlen og en svag sort 
stribe ud ad udstødsrøret. Højdemåleren viser 
2000 m, målet ligger næsten lige under os. 
Jeg vipper flyet rundt over ven!>tre vinge, dyk
ker nu lige mod den mørke jernbanebro. Et 
par korrektioner i side- og højderetning, og 

alet ligger midt i bombesigtets lysende ring. 
ommelfingeren finder bombeudløseren, tø-
er et halvt sekund, et let tryk, og de tænkte 
omber fortsætter deres flugt mod målet. -
pretning, nu. Centrifugalkraften presser mit 

egerne mod sædet, lungemusklerne spændes, 
g blodet, der med stor kraft ønsker at forlade 

1ovedet, må forblive der og holde sanserne 
gang. 

- I et stort drej lavt over fjeldtoppene 
slutter de andre op efter at have gennemført 
deres angreb. Det er hjemturen, det gælder 
nu, hurtig skal den være og helst uset . - Vi 
stiger, og i horisonten ligger Skagerrak -. 

Højde 9000 m, kurs 176 grader, flyvetid 56 
minutter. Nordjyllands buede kyster ligger 
~om et landkort under os. Norskekysten skim
tes stadigvæk bag os, og Midtjylland forsvin
der i horisonten forude. - Limfjorden pas
~eres, motoromdrejningerne nedsættes, og dyk
bremserne åbnes. Højden aftager, og i 300 
meters højde passerer vi øst om Viborg. Et 
sidste drej ind mod pladsen, og flyene glider 
..1.utomatisk md i tæt flankeformation, klar til 
landing. Jeg kaster et blik til højre: 3 blanke 
plexiglaskupler ses over eet, tre fantasifuldt 
bemalede hjelme lyser i solen. 

- FRESNO BLUE, break«. 

Vi er over baneenden, og formationen bry
der op til landing. Jeg trækker flyet rundt i 
et krapt venstredrej, mens motoromdrejnin
gerne reduceres til tomgang. Farten aftager 
hurtigt; landingsklapper og understel ud, c 
jeg svinger ind i det sidste glidedrej ned til 
baneenden. Udfladning, pinden tilbage, til
bage - pssst - smørlanding-!. 

I eskadrilleområdet vinker teknikerne flye
ne ind på parkeringspladserne. - Mens mo
torernes hvinen dør hen, kører de tunge tank
vogne frem. 

En time og ti minutter i driftjournalen, fly
et o. k. Vi spadserer tilbage til eskadrillebyg
nmgen. 

»- Noget at bemærke til flyvningen! Nå, 
ikke! Der er madpakker til jer i opholdsrum
met. Vi skal være i luften igen om en time«. 

13 



Forsvarsproblemer i aktuel belysning 

Forholdet mellem 11dgifterne til forsvaret og den totale økonomiske bæreevne er, som 
nævnt sidst i indledningen til denne artikelrække, i sidste instans bestemmende for, 
om vi kan opbygge et tidssvarende og effektivt forsvarsapparat i den vestlige verden. 
Mange andre faktorer indgår natttrligvis i helhedsbilledet: Den potentielle fjendes 
hensigter, hans politiske, økonomiJke og militære styrke m. v., egne indre politiske m. 
fl. forhold; men det er åbenbart, at det kem blive nødvendigt at yde større ofre til for
svaret end opretholdelsen af den øjeblikkelige velfærdsbestemte levestandard tillader. 
Forståelsen i befolkningen af de forhold, der bestemmer denne nødvendighed, er en af 
fomdsætningerne for en levende forsvarsvil;e, og dermed for viljen til at yde ofre og 
afsavn for at k11nne oprette og vedligeho!de et stærkt forsvar, både for fysisk at kmme 
afværge et direkte angreb og for at k11nne stå stærkt og sikkert tmder enhver forhand
ling om farlige spørgsmål. 

Lederen af USA's faste delegation ved FN, Henry Cabot Lodge, giver i nedenstdende I 
artikel et reS11me af verdenssit11ationen ( 1959, red.), idet han gennem eksempler r1nc1-
lyserer den almindelige problemstilling, der hersker mellem Øst og Vest, og som kræ
ve,·, at vi i den vestlige verden opretholder et stærkt og effektivt Jorsvar for at k1mne I 
bevare freden og friheden. Vi aner i hvert ord en opfordring til ikke at slække på de 
økonomiske ofre til forsvaret, fordi noget se1dant vil indebære kimen til vor endelige 
11dslettelse. 

Sovjetunionens strateai eontra frihedens strateci 

Lenin 

Denne doktrin udtrykker, med en åbenhed, 
som Lenins arvtagere forlængst nu har forladt, 
en af de grundlæggende principper for den 
sovjetkommunistiske verdensstrategi. 

Også det russiske diplomati og propaganda
apparat af i dag arbejder ud fra dette gamle 
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Det er krm muligt at besejre de stærkeste af 
vore fjender ved opbydelse af al vor energi og 
eme, og ved en dygtig og omhyggelig 11dnyt
telse af enhver, selv den mindste, s plittel.re 
imellem dem. Vi må drage fordel af enhve, 
interessemodsætning mellem de forJkellige 
landes ledende gmpper, og vi må 11dnytte en
hver 11111lighed for at oparbejde en massestem
ning, hvor midlertidig, vaklende og mtabil 
den end mlitte være for vore ideer. 

De, der ikke forstår dette, forstår ikke en 
tøddel af Marxismen eller af den moderne vi
denskabelige socialisme (kommrmisme. red.). 

(Lenin 1920 ). 

Del- og Hersk-princip. En fredelig løsnmg af 
et brændende og farligt spørgsmål giver an
ledning til lettelse overalt, undtagen i Moskva. 
hvor den er et signal til at puste til det hen· 
døende bål. Et eksempel fra den seneste tid er 
Cypern-spørgsmålet. Knapt havde man efter 



fem års intense forhandlinger fundet en for
mel til problemets løsning, før Moskva fortal
te Cyperns befolkning, at de var blevet »fal
det i ryggen af deres egne«. Med de fornyede 
vanskeligheder med at nå til et resultat, som 
vi kan læse om i dagspressen, til følge. 

Selvfølgelig ved verdenskommunismens le
dere særdeles godt, skønt deres teorier taler 
om »modsætninger« i den anden lejr, der 
»uundgåeligt« vil føre til proletariatets magt
overtagelse, at hvis de afholdt sig fra ind
blanding, ville der intet »uundgåeligt« eksi
stere i hele den påståede modsætning. Men 
netop derfor har de travlt med at fremkalde 
og anspore »modsætninger« i håbet om, at de 
før eller senere vil føre til den »uundgåelige« 
magtovertagelse. 

Men lige så ofte, Moskva og Peking søger 
at »dele og herske«, følger de truede nationer 
princippet: »Vi står enige og samlet«. Erfa. 
ringerne fra FN bekræfter det. De følgende 
eksempler viser det. . 

Mellemøsten 1956-58. 

Det mellemste Østen er den del af den frie 
verden, i hvilken revolutionære begivenheder 
med alt det had og den frygt dette medfører, 
har givet Sovjetunionen flest påskud til ind
blanding. 

Da Suezkrisen var på sit højeste i oktober 
1956, samtidig med oprøret i Ungarn, gjorde 
Sovjetunionen sit bedste for at komme til at 
stå som forsvareren af den arabiske national
isme mod »den vestlige imperialisme«. Den 
eik endog så vidt som til at invitere USA med 
i en påtænkt intervention i Ægypten, et gro
tesk forslag vi selvfølgelig afviste omgående. 

Samtidig modsatte USA, sammen med fler
tallet af FN's medlemslande, sig angrebet på 
Ægypten. FN's generalforsamling samledes og 
besluttede at sende en international politistyr· 
ke til det omstridte område for at opretholde 
ro og orden og sikre, at angriberne trak sig 
tilbage. 

Forøvrigt var der intet, de arabiske ledere 
onskede mindre end en hjælp i form af russi
ske soldater, der i det samme tidsrum »hjalp« 
Ungarn til et blodbad. Moskvas manøvre hav
de til sigte at uddybe kløften mellem de frie 
nationer, men historien vil sandsynligvis vise, 
at den faktisk førte os nærmere sammen. 

Et år senere, på et tidspunkt, hvor der ikke 
var nogen virkelig krise i Mellemøsten, ud
spekulerede Moskva en. Den 10. september 
1957, lige før åbningen af FN's generalfor
samling, sammenkaldte udenrigsminister Gro
myko til en pressekonference i Moskva for at 
fortælle om et »amerikansk-tyrkisk komplot«, 
der havde til formål at styrte regeringen i Sy
rien ( et land, Sovjetunionen havde sendt sto
re mængder våben). Propagandaapparatet 
trådte i funktion og »byggede« stemningen 
op. I oktober truede Kruchew: »Når kanoner
ne begynder at tale, begynder raketterne at 
flyve«. 

Hele spørgsmålet blev grundig debatteret på 
FN's generalforsamling. Sovjetunionens ankla
ger blev trevlet op i en sådan grad, at den rus• 
siske resolution end ikke kom til af stemning. 
I løbet af få måneder førte de syriske ledere, af 
frygt for en sovjetrussisk intervention, deres 
land til en forening med Ægypten i Den for
enede Arabiske Republik. Således frembragte 
Moskvas forsøg på »at dele og herske« større 
enhed, end der havde eksisteret før. 

I 1958 kom urolighederne i Libanon og 
Jordan. I Juli måned anmodede regeringen i 
Libanon, der i flere måneder havde været 
skuepladsen for indre stridigheder, der øjen
synligt holdtes ved lige fra nabolandet Syrien. 
præsident Eisenhower om at sende amerikan· 
ske tropper til landet for at beskytte dets uaf
hængighed. Præsidenten imødekom anmodnin
gen, ligesom Storbritanien hjalp Jordan på 
samme tid. Derefter bad vi sikkerhedsrådet om 
at godkende en aktion fra FN's side, en ak
tion, der skulle omfatte dannelsen af en ny in· 
ternational politistyrke, og således gøre en til
bagetrækning af vore styrker mulig samtidig 
med, at de to truede landes uafhængighed be-
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varedes. S01,,jet11nionen nedlagde et veto ,no({. 
dette forslag. ( Fremhævet af red.). 

I hele perioden søgte Sovjetunionen at for· 
hindre USA i at komme et truet land til hjælp, 
selvom dets lovlige regering havde anmodet 
om det, for bagefter at tage æren for, at vi 
trak os tilbage. 

Men igen slog deres strategi fejl. FN's ge
neralforsamling samledes ekstraordinært, og 
præsident Eisenhower forelagde personligt en 
række forslag, der skulle muliggøre en til
bagetrækning af vore tropper samt ophjælpe 
de mellemøstlige landes økonomi og sikker
hed. Derpå fremkom de arabiske lande selv 
med en fredsplan, der med begejstring blev 
modtaget af generalforsamlingen. Sovjetunio
nen fandt så lidt støtte for sine resolutioner, 
der var rettet mod USA, at de blev trukket til
bage uden afstemning. I slutningen af oktober 
forlod vore tropper efter planen Libanon, og 
samtidig trak de britiske styrker sig ud af 
Jordan. 

Mellemøsten er stadig et urocenter, men 
endnu er det blevet sparet for de værste tra
gedier - storkrig og kommunistisk under
trykkelse - og dets ledere er blevet skærpet 
i opmærksomheden mod Sovjetunionens ambi
tioner. 

Atomer og L11ftinspektion. 

Men Sovjet har også mere direkte forsøgt 
at så mistillid og frygt mellem os og andre 
nationer i den frie verden. Først og fremmest 
gennem de stadig gentagne angreb på vore 
forsøg med og fremstilling af kernevåben. 

Disse angreb blev imødegået først (dec. 
1953) med præsident Eisenhowers forslag til 
oprettelse af en verdensorganisation til frede
lig udnyttelse af atomkraften under FN 
(Atoms for Peace) og senere (juli 1955) ved 
præsidentens forslag på »Topkonferencen« i 
Geneve om gensidige luftinspektionszoner 
( The Open Sky) . 
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Det første forslag gik Sovjet ind på, dels 
under indtryk af en overvældende verdens
opinion, dels ud fra en vis egeninteresse. 

Forslaget om gensidig luftinspektion blev 
overordentlig gunstigt modtaget under for
handlingerne i FN's nedrustningskommission 
det følgende efterår, men afvist af Sovjet, som 
senere nedlagde veto imod forslaget. Før det
te skete, var verdensopinionens opmærksom
hed imidlertid vakt gennem den vidtspredte 
diskussion om forslagets muligheder som led i 
en kontrolleret nedrustning. 

Dette viste sig med stor tydelighed i 195..-,, 
da Moskva ( i april) startede et nyt propagan
daangreb mod USA. Målet var som sædvanlig 
at skabe frygt for USA's atommagt blandt 
vore venner og at underminere vor egen vilje 
til at opretholde det alomforsvar, på hvilken 
verdensfreden længe har hvilet. Midlet var en 
klage over, at bombere fra vore strategiske 
luftstyrker, bevæbnet med kernevåben, fore
tog flyvninger over polarområdet med »ret
ning mod Sovjetunionen«. 

Sovjet gjorde den fejltagelse at bringe: 
spørgsmålet op i FN's sikkerhedsråd. Her blev 
ikke alene det såkaldte ,>fail-safe« system som 
umuliggør et utilsigtet angreb af »Stralegic. 
Air Command« mod russisk territorium i dc:
tailler forklaret; men vi genfremsatte vort for 
slag om gensidig luftinspektion specielt i po
lar-området, hvorved Rusland kunne sikre ~i.i; 
mod det overraskelsesangreb, de foregav .il 
frygte så stærkt. 

Strategi vg idealer. 

Grundlaget for vore strategiske anstrengel
ser, der omfatter mange forskellige lande og 
kulturer, er en higen efter fælles mål, der kan 
nås gennem fælles aktion. 

Vi tror på, at sådanne fælles mål eksisterer, 
og at der er et almindeligt ønske om at for
hindre en tredie verdenskrig. Antagelig deler 
Sovjetunionen - uanset dens ambitioner -
dette ønske, slz længe den respekterer vor mi
litære styrke. ( Fremhævet af red.). 



Dertil kommer et ønske blandt de ikke
.ommunistiske lande om ikke at blive under
rykt og behandlet, som Ungarn blev det. 

Der er fælles bånd, der knytter os sammen: 
bestræbelserne for at hjælpe alle, der træn

:er, i ønsket om at værne alt det smukke og 
vor søgen efter videnskabelig og åndelig 

andhed. 

Og endelig er der den dybe længsel efter et 
,edre liv, der hersker i store dele af jordens 
,efolkning. I opfyldelsen af denne længsel 
piller de økonomiske udviklings- og hjælpe
>rogrammer, vi udfører selvstændigt og gen-
1em FN, en stor rolle. 

Det er magtpåliggende at spørge, hvorledes 
'olkene i Afrika og Asien, oplivet af disse 
1jælpeprogrammer, bedømmer USA og Sov
etunionen. Seks års samarbejde i FN med de
egerede fra disse verdensdele har lært mig, .at 
le bedømmer forskellen således: 

»Den store forskel meliem USA og Sovjet 
!r, at USA har vist, at menneskehedens mate
·ielle goder kan ydes uden voldelig adfærd, 
1den tvang og uden en opgivelse af de borger
ige frihedsrettigheder«. 

Folkene i Asien og Afrika har må.ske kun 
idt eller slet ingen erfaring i virkeliggørelsen 
1f et moderne demokrati, men de forstår alle 
:len brutale lektie fra Kinas folkekommunisme 
)g fra det undertrykte Ungarn. 

På den anden side forstår de fremskridtene, 
:ler gøres i USA med retfærdighed og fred 
nellem alle racer. Når de læser om begiven-
1ederne i Little Rock, dadler de os, men når 
:le ser billeder fra Virginia af hvide og sorte 
;kolebørn, der læser sammen, roser de os. 

De menneskelige idealer er vor største trumf. 

Det er i håndhævelsen af de menneskelige 

idealer og i erkendelsen af det enkelte men

neskes værd, vor største trumf over for kom

numismen Jigger. Her kan vi forene, hvad 

kommunisterne søger at splitte. (Fremhævet 

af red.). 

Vi behøver ikke flere doktriner. Vi har dok
triner, der er lige så fuldgyldige nu som de 
var, da vore forfædre gjorde USA til frihedens 
hjem. Vi har uafhængighedserklæringen, der 
siger, at alle mennesker skabes lige, og vi har 
vor bibel, der siger »at du skal elske din næ
ste som dig selv«. 

Disse doktriner er ikke forbeholdt os ame
rikanere, de er universelle. De behøver ikke at 
moderniseres eller ændres. Vi skal blot leve op 
til dem. 

Kun hvis vi er trofaste imod dem, kan vi 
vinde i dette århundredes kamp. 

Fællesrådet for danske Tjenestemands- og 
Funktionærorganisationer søger 

REDAKTØR 
til sit blad »Fællesrådet« 

Honorar og arbejdsvilkår aftales med F. T. F. ved 
henvendelse til forretningsudvalget, 
Vesterport, Trommesalen 2, 3. sal 

Kbhn. V • Tlf. Byen 5386 
senest den IS. marts 

Poul Petersen. Tob1kshbrlker 
HORSENS 
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Integreret luftforsvar i NATO 
Lindegård Christensen 

På NATOs ministermøde i Paris i dec. 1959 
understregede general Lauris Norstad en hur
tig gennemførelse af planerne for sammen
smeltning af luftforsvarsbestræbelserne som 
et af de vigtigste punkter i den næste tiårspe
riode. Baggrunden er den stadigt voksende 
lufttrusel fra Sovjetunionens side og en hastig 
forringelse af NAT Os luftforsvarspotentiel. 

Ministerrådet tog ingen endelig stilling til 
spørgsmålet, men henviste det til nærmere 
overvejelse i et udvalg af militære sagkyndige. 
Her skal man søge at tilvejebringe det fornød
ne tekniske grundlag og fremsætte forslag til 
en løsning, som er politisk gennemførlig. 

Med hensyn til den sidste betingelse står 
udvalget overfor en vanskelig opgave med at 
slå bro over de divergerende opfattelser, der 
gør sig gældende i de forskellige medlems
lande. Vanskeligheder må forudses med hen
syn til produktion og anskaffelse af våben og 
udstyr, som i en vis udstrækning skal standard
iseres indenfor området. Men der kan også op
stå alvorlige hindringer, når tyngdepunktet skal 
flyttes fra nationalt til fællesforsvar, hvilket 
kræver en ændring i indstilling overfor de øv
rige partnere i fællesskabet, især i forholdet 
til Vesttyskland. 

Udover de politiske problemer er der knyt
tet en lang række tekniske problemer til dette 
spørgsmål. Det materiel, som medlemslandene 
for øjeblikket råder over, er af en meget uens
artet beskaffenhed, og en direkte sammen
smeltning af de enkelte landes organisationer 
lader sig næppe gennemføre. Der må derfor 
foregå en afvikling af de bestående systemer 
samtidig med, at en ny fælles organisation op
bygges med materiel, som i videst mulig ud
strækning er standardiseret. Dette gælder så
vel for varslings- og kontrolsystemerne som 
for våbnene. 
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Fra amerikansk side foreligger der forslag 
om at indføre et lignende luftforsvarssystem 
som det, der beskytter det nordamerikanske 
kontinent. I dette system indgår alle luftfor
svarets led, såvel de militære som de civile. På 
den militære side findes såvel fly som missi
ler, idet man erkender, at begge disse vllben 
har deres vigtige plads indenfor luftforsvaret. 
Systemet er så at sige udformet omkring kom
binationen af fly og missiler for at sikre den 
størst mulige effektivitet. 

Flyenes første opgave i luftforsvaret er be
skyttelse af området. Uden om Nordamerika 
findes en række zoner, såkaldte luftforsvars
identifikationszoner, hvor enhver indflyvning 
giver anledning til alarmering og afsendelse 
af jagere, dersom den ikke på forhånd er au
toriseret. Der tages ingen chancer. Dag og nat 
er piloterne på højeste beredskab, klar til at 
starte med minuts varsel for at imødegå el I 
hvilket som helst angreb, endnu før det nllr 
frem til USAs kyster. I områdeforsvarets 2. li
nie står andre fly og langtrækkende missiler 
klar til indsats. I en lang række amerikanske 
og canadiske nøgleområder bygges i hurtigt 
tempo fly- og missilbaser, hvorfra angreb kan 
sættes ind mod de fjendtlige fly, som slipper 
gennem den første kæde. Når endelig fjenden 
frem til området, træder lokalforsvaret i funk
tion, først med missiler, senere med luftværns
artilleri . Lokalforsvarsmissilerne har en række
vidde på 35-120 km og udgøres af typer, 
som allerede er anskaffet til Europa, eller som 
vil blive det i løbet af kortere tid, missiler som 
NIKE HERCULES og Raytheon HAWK m. 
fl. 

Den del af dette luftforsvarssystem, som er 
foreslået til indførelse i Europa, er 2. linie
forsvaret, altså en kombination af fly og missi
ler, hvor flyene i det store og hele svarer til 
dem, som de amerikanske styrker på de over-



;øiske baser er udstyret med. Derimod er om
·ådeforsvarsmissilet BOMARC endnu kun sta
ioneret på det nordamerikanske kontinent. 

Det system, hvori disse våben indgår, ad
killer sig i princippet ikke fra de radarvars
ings- og kontrolsystemer, der for øjeblikket 
:r i anvendelse i NATO-landene, blot er men-
1esk eterstattet af elektroniske kredsløb og 
·egne- og hukommelsesmaskiner overalt, hvor 
let kan lade sig gøre. Herved bliver det mate
·iale, som varslingstjenesten indsamler, præ
:enteret for luftforsvarscheferne i en sådan 
·orm, .at de øjeblikkeligt kan disponere ud fra 
let. Systemet sikrer, at der ikke sættes flere 
nodaktioner ind mod fjendtlige angreb, end 
let er påkrævet, og muliggør også på denne 
nåde den mest økonomiske effektivitet. Under 
uftslaget holder det elektroniske system egne 
>g fjendtlige fly og missiler ude fra hveran
lre på luftforsvarschefens situationsplaner, 
1vorved ledelsen kontinuerligt kan disponere 
1den fare for at tabe overblikket. 

Ved en eventuel indførelse af et system af 
lenne art i Europa forudses en gradvis over
~ang fra de nu forældede radarvarslingssyste
ner til et, hvor elektronikken udnyttes i alle 
·aser, undtagen i den endelige, hvor disposi
ionerne skal foretages. Dette indebærer f. eks. 
tt den langsommelige og til tider usikre, 
nundtlige rapportering fra radarstationerne til 
:t operationscenter bortfalder og erstattes af 
·uldautomatiseret rapportering til 2 eller 3 
>vernationale luf tforsv.arscentre, hvorfra det 
,amlede NATO-luftforsvar da kan ledes. 

I takt med skabelsen af denne organisation 
,kal efter forslaget BOMARC-missilerne træde 
nd i billedet, dels for at styrke forsvaret og 
lels for at muliggøre en gennemgribende mo
lernisering af fly-materiellet. Efterhånden som 
le fly, som for øjeblikket er i tjeneste, foræl
les, trænger kravene om en mere ensartet ja
~erpark indenfor NATO sig stadig stærkere 
Jå. Selv om det næsten automatiserede elek
roniske system kan >>så godt som alt«, vil det 
iog blive belastet overordentlig meget .af en 
å broget flyverstyrke, som NATOs luftfor-

svar består af i dag. For de mænd, der skal 
disponere, vil der blive desto flere usikker
hedsmomenter, jo flere forskellige flytyper der 
er til rådighed. 

SAM-A-25 

Nike Hercules 

1 trins stobl li • 
setiOQSfinner 

At få gennemført en standardisering af ja
gerflyene bliver vel nok planlægningsmyndig
hedernes mest krævende opgave, eftersom så 
mange nationale interesser er knyttet til dette 
punkt. 

Medens denne vanskelige fase står på, kan 
BOMARC systemet yde en hårdt tiltrængt 
støtte til det hidtidige materiel. Inden for ram
merne af et forholdsvis beskedent budget kan 
dette missil anskaffes til alle medlemslandene, 
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da der ikke kræves bekostelige anlæg til det, 
sådan som det er tilfældet med flyene, og da 
hvert missil kun koster en fjerdedel af et mo
derne fly. Yderligere giver dets store række
vidde, ca. 400 km, mulighed for at dække he
le NATOs område effektivt med kun 16 bat
terier, hver med 20 missiler. Under forsøge
ne, som er afholdt i forbindelse med afprøv
ningen til det amerikanske forsvar, har BO
MARC-systemet vist sit at være tilstrækkeligt 

smidigt til, at det kan tilpasses ethvert for
svarssystem, fra de enkleste til de mest kom
plicerede. Der er altså intet til hinder for, at 
det på et meget tidligt tidspunkt kan indføres 
og løbende indpasses i det store luftforsvars
system, efterhånden som dette udbygges. 

På denne baggrund ligger det nær at om
tale dette missil nærmere. Projekteringen af 
det fandt sted i 1949 på grundlag af en for
søgsrække, der foretoges af Boeing Airplane 
Co. og Michigan Aeronautical Research Cen
ter i fællesskab. ( Heraf navnet). Et væld af 
tekniske data var for hånden fra Boeings for
søgsmissil GAP A ( Ground-to-Air Pilotless 
Aircraft), som mellem 1945 og 49 blev gen
nemprøvet op til hastigheder på nær 2 gange 
lydens og i højder mellem 2000 og 20.000 
meter. 

I september 1958 blev de første afprøvnin
ger foretaget i forbindelse med det amerikan
ske luftforsvarssystem. Fra Kingston i staten 
New York aktiveredes og affyredes den før
ste BOMARC i en forsøgsrække på Cape Car
naveral 2400 km borte via en midlertidig te
lefonlinie. Under disse forsøg opnåedes glim-
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rende resultater mod de måldroner, der re
præsenterede fjendtlige fly, og som fløj med 
overlydsfart på skiftende kurser og i varie
rende højde. 

I begyndelsen af 1959 besluttede den cana
diske regering at indføre BOMARC i stedet 
for en nykonstrueret jager og påbegyndte en 
produktion af missilet til dette formål. Da 
havde canadiske teknikere allerede i nogen tid 
været beskæftiget hos Boeing med produktion 
af missilet. 

BOMARC er et autodynamisk missil, som i 
langt højere grad end noget andet luftværn~
missil ligner de bemandede fly. Ved konstruk
tionen er der lagt vægt på at opnå overlyds
fart under hele flyvningen og den største ma
nøvreevne i alle højder. For samtidig at få stor 
rækkevidde har man valgt ramjetmotorer i ste
det for raketmotorer som fremdrivningssystem . 

Missilet startes fra lodret stilling ved hjælp 
af en raketmotor, der er placeret i kroppens 
agterende. På den udgave, IM-99A, som nu 
er i produktion, anvendes en raketmotor med 
flydende drivstof, men en forbedret version, 

IM-99B, er på trapperne, hvor man i stedet be
nytter en raketmotor med fast drivstof. Denne 
motor fylder mindre, hvilket giver mere plads 
til brændstof til ramjetmotorerne og dermed 
større rækkevidde. Når missilet har nået ha
stigheden omkring lydens, træder ramj etmoto 
rerne i funktion og accelererer det til 2,6 gan 
ge lydhastigheden, som opretholdes under re-, 
sten af flyvningen. 

Styringen er, til forskel fra hvad der er til
fældet i de fleste andre luftværnsmissiler, del 



op i to trin, en kommandostyring på grundlag 
af radarfølgning indtil missilet når frem i 
nærheden af målet. Derefter foregår anflyv
ningen udelukkende ved hjælp af et aktivt ra
darmålsøgningssystem, som leder missilet til 
kollisionspunktet. Det er ikke påkrævet, at må
let træffes direkte, for missilet er udstyret med 
et brandrør, som bringer sprængladningen til 
eksplosion inden for den effektive afstand af 
det. 

Under hele operationen fra affyringen til 
målet følges missilet med radar, som automa
tisk rapporterer flyvningens forløb til luftfor
svarscentret. 

De baser, hvor BOMARC skal opstilles, be
høver hverken være særligt omfattende eller 
kostbare. Tilmed medfører den store række
vidde, at man er nogenlunde frit stillet med 
hensyn til, hvor baserne placeres. De amerikan
ske BOMARC-baser er i de fleste tilfælde op
rettet på allerede eksisterende flyvebaser, så 
at der ikke kræves nogen omfattende sikring 
af anlæggene. Selve affyringsanlægget består 
af en hangar, hvori missilet ligger vandret pa 
sin affyringsrampe. Her foretages klargøring 
og vedligeholdelse i det omfang, det er nød
vendigt. Når ordren til affyring kommer, gli
der hangarens to halvdele til side, affyrings
rampen rejses til lodret stilling, og de elektro-

OFO 
Årsberetning 

»Flyvevåbnet« har modtaget årsberet

ningen for organisationens virksomhed i 

afvigte &r. Nedenfor bringes de væsent

ligste punkter af beretningen især med 

hensyn til sådanne mere principielle pro

blemer, der har været til behandling i 

årets løb. 

niske systemer aktiveres. Mindre end to mi
nutter efter at alarmen har lydt, kan missilet 
affyres. På kontrolpulten i luftforsvarscentret 
markeres dette. Skulle det ske, at der gives af
fyringskommando, inden klarsignalet er kom
met, vil der automatisk blive meddelt herom 
til kontrolpulten. 

De 24 missiler, som står opstillet på hver 
base, kan affyres enkeltvis eller i salver efter 
de dispositioner, der træffes i luftforsvarscent
ret, ja, dersom det skulle være påkrævet, kan 
alle missiler på samtlige baser affyres på een 
gang. 

BOMARC er bragt i forslag til NATOs 
luftforsvar, ikke som erstatning for de beman
dede jagerfly, men som et nødvendigt supple
ment, og dets eventuelle indførelse berører på 
ingen måde den udrustning af Vesteuropas 
forsvar med lokalforsvarsmissiler som NIKE 
HERCULES, der er i gang for tiden. 

Etableringen af et integreret NATO- luft
forsvar vil ikke blive nogen helt billig histo
rie, og mange politiske brydninger skal jæv
nes, før målet kan nås, men med forslaget om 
indførelse af BOMARC-systemet søges der ba
net en vej, som dels kan holde udgifterne på. 
et rimeligt niveau, dels muliggør opretholdel
sen af den effektive styrke i den kritiske fase, 
hvor de ældre flytyper skal skiftes ud med ny. 

Aret 1959 har for OFO værel præget af en 
del sager af væsentlig betydning, og derud
over har der været en række sager af mere al
mindelig art. 

Bestyrelsen har med regelmæssige mellem
rum afholdt møder, normalt 1 gang om må
neden. 

Repræsentantskabet har været indkaldt 
ekstraordinært 2 gange ( marts og oktober) . 

Formanden og sekretæren, samt i visse til
fælde kassereren har deltaget i en række mø
der i officersorganisationernes samarbejdsud
valg og i Danske Statsembedsmænds Samråd 
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samt tillige i møder med samtlige befalings
mandsorganisationer. 

OFO har endvidere haft lejlighed til at for
handle med FMN og FLK om særligt vigtige 
spørgsmål og desuden haft et møde med for
svarsministeren om infanteriliniens linieoffice
rers særlige situation. Desuden har man skrift
ligt anmodet forsvarsministeren om en samta
le i anledning af særlige vilkår vedrørende of
ficererne af specialgruppen. 

Repræsentantskabet. 

Repræsentantskabet er sammensat således: 

/borg: 

amp: 

OL F. Birkelund 
KL (S) W. Jensen 

KN 
KL (S) 
KL 

E. W. Jørgensen 
G. E. Raabymagle 
B. W. Ledertough 

krydstrup: 
KN 
KL (S) 
FL I 

P. E. Andersen 
L. V. Larsen 
A. Skade Nielsen 

edbæk: 
KN 
KL 
KL 

E. V. Christiansen 
A. C. Larsen 

S. A. Møller 

ær/øse: 
OL E. J. Harder 
KN H. G. P. Jensen 
KN (S) S. J. J. Hjulgaard 

vnø: 
KN O. Christensen. 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdtes 
andag den 23. marts 1959 kl. 13,30 i Jon
ruplejren. 

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder af
oldtes henholdsvis mandag den 23. mart!> 
959 kl. 10,00 i Jonstruplejren og fredag den 
o. oktober 1959 kl. 9,30 på FSN Karup. 

BestJ,re/sen 

Efter valgene på det ordinære repræsen
tantskabsmøde sammensattes bestyrelsen såle
des: 

OB 
OL 
KN 
KN (S) 
KN 
KL 
KL (S) 

0. Petersen, formand ( indtil videre) 
E. J. Harder (genvalg: 2 år) 
E. W. Jørgensen (nyvalg: 2 år) 
S. J. J. Hjulgaard (nyvalg: 2 år) 
P. E. Andersen (nyvalg 2 år) 
A. H. Dolleris ( nyvalg: 2 år) 
W . Jensen (fortsat: 1 år) 

Medlemmerne 

OFO medlemstal er vokset som herunder 
angivet: 

Pr. 1. Januar 
1953: 148 
1954: 189 
1955 : 249 
1956: 257 
19'.>7 : 273 
1958: 276 
1959: 285 
1960: 290. 

Nye love 

Lovudvalget ( se »Flyvevåbnet« nr. 6, 1959, 
side 20) har udarbejdet et udkast til nye love, 
der efter bestyrelsens samlede bearbejdning er 
udsendt til medlemmerne til behandling på af
delingsmøderne. Dette udkast fremlægges til 
endelig behandling og eventuel vedtagelse på 
det kommende ordinære repræsentantskabs
møde. 

Informatiotisorgan 

Som bekendt har der gennem flere år væ
ret et stående ønske blandt medlemmerne, at 
bestyrelsen i højere grad end tidligere, fandt 
frem til en mere effektiv måde, på hvilken 
information of OFO virksomhed kunne fin
de sted. - Dette spørgsmål er nu løst gennem 
informationsudvalget med det resultat, at OFO 
pr. 10. okt. har overtaget bladet »Flyvevåb 
net«. Overtagelsesprisen er 8000 kroner, og 
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meget tyder på, at annonceindtægten er af en 
sådan størrelsesorden, at det næppe bliver en 
underskudsforretning, uanset at bladet udsen
des gratis til medlemmerne. 

Til at forstå den daglige ledelse har besty
relsen opfordrct KN H. G. P. Jensen, der fra 
bladets overtagelse er ansat som ansvarshaven
de redaktør. 

De endelige retningslinier for bladets m
formationsvirksomhed og økonomi m. m. m. 
tages op på repræsentantskabsmødet. 

Infanteriliens linieofficerer 

( a) Som bekendt har OFO gennem flere år 
arbejdet med infanteriofficerernes problemer. 
Såvel mundtligt som skriftligt har organisatio
nen haft lejlighed til overfor forsvarsministe
riet at fremsætte sine betragtninger vedrøren
de disse officerers utilfredsstillende stilling. 
Som bekendt fik i november 1958 OFO fore
træde for forsvarsministeren og over for den
ne fremsatte sine synspunkter. Ved dette mø
de gav ministeren udtryk for forståelse af pro
blemerne og lovede at gøre sagen til genstand 
for en grundig behandling. 

Da forslaget til loven om forsvarets ordning 
bekendtgjordes i marts 1959, og af hvilket 
fremgik, at jordforsvarsenhederne, herunder 
kupeskadrillerne, foreslås nedlagt med det for 
øje, at jordforsvaret overtages af hæren, fandt 
OFO sig foranlediget til skriftligt ( 2 5 april) 
over for FLK at anmode om en udtalelse om, 
hvorledes man tænkte sig infanteriofficerernes 
forhold løst på det foreliggende grundlag. 

Organisationen gav udtryk for, at den måt
te anse det for særdeles vigtigt, at infanteriof
ficererne snarest kunne blive orienteret om, 
hvorledes deres forhold ville blive i fremtiden, 
således at de i god tid kunne tage stilling til de 
eventuelle muligheder. 

Organisationen fremførte 3 muligheder. 

I Forblive som infanteriofficerer i FLV, 
såfremt indskrænkede opgaver af Jordfor
svarsmæssig karakter, - f. eks. landmili-
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tær uddannelse af flyvevåbnets eget perso
nel, hvis dette ikke også overtages af hæren 
- stadig skal løses af flyvevåbnet. 

II Forsættelse til hæren ( evt. korps), hvil
ket dog følge gældende lov kræver, at de 
pågældende selv ønsker det (Tjmdlov. § 42, 
2. stk.). 

III Anvendelse i flyvevåbnet indenfor an
den tjeneste f. eks. administrations- og stabs
tjeneste, kontrol- og varslingstjeneste, evt., 
hvis NIKE-våbnet underlægges flybevåbnet, 
omskoling hertil. 

Lørdag den 30. maj tilkaldtes formanden ogl 
sekretæren, samt nærværende repræsentanter 
af infanterilinien til møde med daværende 
chef for FL V, GL Tage Andersen. Samtalen

1 
gav som resultat, at der intet exakt kunne ud~ 
tales om infanteriofficerernes fremtidige anj 
vendelse m. v., men generalen henviste OFO

1 
til en samtale med forsvarsministeren og ud~ 
talte, at han selv ville informere denne om sal1 

gen og iøvrigt ville forberede vejen for OFO 
Generalen henviste iøvrigt til JFI, oberst E. G j 
V. Olsen, med den bemærkning, at oberste 
evt. kunne gøre rede for detailproblemerne 
JFI afviste tanken om et møde, idet sagen p 
daværende tidspunkt ikke var klarlagt. 

Herefter anmodedes forsvarsministeren on 
en samtale. Denne fastsattes at skulle find 
sted den 30. aug. På grund af formandens for 
fald ved bortrejse på ferie mødte for OF 
næstformanden, samt KN E V. Christianse 
og KN E. W. Jørgensen, der begge er repræ 
sentanter og begge deltog i mødet med gene 
ralen. 

Under samtalen med ministeren opridsed 
næstformanden baggrunden for OFO ønsk 
om dette møde og redegjorde derefter kort fo 
OFO skrivelse til FLK og for samtalen me 
general Andersen. - Ministeren svarede, i 
generalen havde berørt spørgsmålet overfo: 
ham, og at han var klar over, at der kunne 01j 
stå vanskelige problemer for infanteriofficere1 ne, men pi nuværende tidspunkt kunne ha1 
ikke give svar på de stillede spørgsmål alene al 



Jen grund, at han jo ikke vidste, hvad der kom 
til at stå i loven. Ministeren kunne dog love, 
at OFO ville få lejlighed til at fremkomme 
med sine synspunkter, såfremt loven ville 
fremføre ændringer for officerernes tjenstlige 
stilling fremover. 

( b) Organisationen føler et stort ansvar i den
ne sag, og anser det for rimeligt, at det ende
lige mål bør være .at tilstræbe, at den enkelte 
infanteriofficer sikres muligheder for fremtid 
og fortsat uddannelse, uanset om han forbliver 
i FL V eller ønsker overførsel evt. til hæren. 

Det står organisationen ganske klart, at det 
må være efter den enkeltes egen bestemmelse 
om han ønsker at forblive eller at blive over 
ført. 

Of ficereme af s pecial gruppen 

( a) Fra officererne af specialgruppen ha1 
OFO modtaget en henvendelse, hvori udtale~ 
bekymring for de fremtidige tjenestevilkår på 
baggrund af en ændring i FLK anvendelse at 
officerne, idet visse stillinger, der tidligere hat 
været bestridt af officerer af specialgruppen 
nu besættes af befalingsmænd af andre kate 
gorier. - Sagen er i en skrivelse fremsendt til 
forsvarsministeren, samt til orientering for 
FLK. Sagen er fremdeles under behandling 
og datoen for møde med ministeren er end· 
nu ikke fastsat. 

( b) Med henblik på det fremtidige organisa 
tionsmæssige tilhørsforhold for officerer af 
specialgruppen er sagen pr. 1. jan. 1960 un 
der behandling og ikke ensidigt klarlagt. 

nådighed.rtilJæg 

( a) Organisationen modtog i juni måned en 
skrivelse fra FMN, hvoraf følgende uddrag 
anføres: 

» Ved forlængelsen indtil udgangen af fi. 
nansåret 1959- 60 af tekstanmærkningen 
til bevillingslovene vedrørende ydelse af rå 
dighedstillæg og merarbejdstillæg til hen· 
holdsvis militært og civilt personel har be· 

villingsmyndighederne forudsat, at det at 
ordningen omfattede militære og civile per
sonels arbejdstidsforhold gøres til genstand 
for undersøgelse i det af finansministeren 
under 19. september 1958 nedsatte tjeneste· 
tidsudvalg med henblik på at søge nærme
re belyst, om der under hensyn til den siden 
disse ordningers etablering stedfundne ud
vikling må antages at være grundlag fot 
ordningernes opretholdelse udover finans· 
året 1959-60, herunder om der eventuelt 
bør ske ændringer i ordningernes indhold 
eller anvendelsesområde. 

På grundlag af de herefter mellem tjene· 
stetidsudvalget og forsvarsministeriet førte 
forhandlinger skal man anmode værnskom
mandoerne om at iværksætte en tjenestetids
undersøgelse efter følgende retningslinier, 
idet bemærkes, at også forsvarets krigsmate
rielforvaltning og geodætisk institut vil bli
ve inddraget i undersøgelsen. 

Undersøgelsen iværksattes over 4 perioder 
a 4 uger i tiden 29 juni-18. oktober 1959 
og gennemføres efter nærmere forhandling 
mellem forsvarsministeriet og værnskom
mandoerne ved et sådant udsnit af tjeneste
stederne, at de indkomne oplysninger vil 
kunne danne tilstrækkeligt grundlag for en 
bedømmelse af arbejdstidsforholdene som 
helhed i de enkelte værn. I den nævnte pe
riode skal der for hver af de af rådigheds
tillægs- og merarbejdstillægsordningen om
fattede personer ved de udvalgte tjeneste
steder afgives oplysninger vedrørende over
arbejde, nattjeneste og mistede fridage. Op
lysningerne afgives på vedlagte tjenestetids
skema og indsendes efter nærmere af oven
nævnte myndigheder fastsatte regler så be
tids, at skemaerne kan være forsvarsministe
riet i hænde senest 14 dage efter hver 4 
ugers periodes udløb, for sidste periode dog 
senest den 28. oktober 1959«. - - -

( b) Resultatet af undersøgelsen er formentlig 
kendt for medlemmerne gennem tjenesteste
derne. Det konstaterede gennemsnitstimetal for 
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en officers ugentlige tjenestetid er på ca. 60 
timer. Nogenlunde tilsvarende gælder for hæ
ren, søværnet og iøvrigt civilforsvarskorpset. 
( c) Under hensyn til dette resultat m. m., har 
OFO haft en del konferencer med de øvrige 
befalingsmandsorganisationer. - Det forelø
bige resultat af dette samarbejde er indarbej
det i en skriftlig henvendelse den 18. decem
ber til FMN, der samtidigt er sendt til efter
retning for finansministeriet, tj,enestetidsud
valget af 1958, Danske Statsembedsmænds 
Samråd og Statstjenestemændenes Centralor
ganisation II. 

Følgende uddrag skal anføres: 

»1. Da de militære tjenestemandsorgani
sationer i sin tid gennem centralorganisatio
nerne tiltrådte den nugældende lov om løn
ninger og pensioner m. v. til statens tjene
stemænd, var det en selvfølgelig forudsæt
ning, at lønningerne fastsattes for tjeneste 
og arbejdstidsforhold, der svarede til, hvad 
der for andre tjenestemænd anses for nor
malt, og at arbejdstid udover det normale og 
andre af tjenesten flydende ulemper blev 
vederlagt på sædvanlig vis. 

2. Som det fremgår a.f den af forsvarsmi
nisteriet på foranledning af tjenestetidsud
valget af 1958 gennemførte tjenestetidsun
dersøgelse, påhviler der de militær tjeneste
mænd en arbejdsbyrde, som tidsmæssigt 
strækker sig langt udover, hvad der iøvrigt 
i det danske samfund anses for normalt. 
Hertil kommer, at der af den militære tje
neste følger en lang række andre ulemper, 
herunder især ubegrænset rådigbedspligt, 
uregelmæssig og stærkt forskudt arbejdstid 
og pligten til uansøgt at tåle forsættelse, 
hvilke forhold ikke alene er ulemper men 
også i væsentlig grad bidraget til at formind
ske lønnens værdi på grund af de af disse 
foranstaltninger flydende udgifter, men som 
også afskærer de militære tjenestemænd fra 
nogen form for løngivende ekstra.arbejde. 
Det nævnes videre i denne forbindelse, at 
også hustrus erhverv hindres af disse for
hold. 
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3. Ovennævnte forhandlingsberettigede 
organisationer dvs. samtlige tjenestemands
organisationer er af den opfattelse, at en 
godtgørelse for alle foran beskrevne ulem
per mest hensigtsmæssigt gives i form af en 
gennemsnitsydel:Je, nemlig som et rådig
hedstillæg. Det erkendes af personelorgani
sationerne, at byrderne for de militære tJe
nestemænd ikke er ganske lige fordelt, men 
heroverfor står dels det forhold, at en gen
nemsnitsordning er langt lettere at admini
strere end nogen anden godtgørelsesform, 
dels det faktum, at den i forsvaret meget 
hyppige personelrotation medfører, at en 
gennemsnitsordning allerede i løbet af et 
kort tidsspand bliver retfærdig. 

4. Organisationerne indstiller derfor, :it 

den siden 1. april 1952 praktiserede ord
ning, hvorefter samtlige foran nævnte ulem
per kompenseres gennem et rådighedstillæg, 
opretholdes. 

5. Siden vedtagelsen af den nugældende 
lov om lønninger og pensioner m. v. til sta
tens tjenestemænd er der sket en meget væ
sentlig omvurdering af de beløb, hvormed 
arbejde udenfor normal tjenestetid veder
lægges. Eftersom en lang række andre tje
nestemandsgrupper, som organisationerne 
her finder det overflødigt at opregne, har 
fået a jourført overtidsbetaling m. v., må de 
militære personelorganisationer anse det for 
rimeligt, at også disse organisationers perso
nel får deres godtgørelse a jourført. 

6. Organisationerne opstiller herefter 1 

fællesskab ønske om, at der til militært per
:,onel foreløbig for finansåret 1960/ 61 udbe
tales rådigbedstillæg efter følgende satser: 

indtil kr. 
13.800 
16. L00 

13.799 
16.099 
20.999 

kr. 
kr. 
kr. 

1.200,-
1.400,-
1.600,--

23.999 kr. 21.000 2.000,-
24.000 og derover kr. 2.400,-

Til disse beløb forudsættes tillagt sædvan
lig procentregulering. 



I lighed med hvad tilfældet er for øvrige 
tjenestemandsgrupper, som har fået deres 
forhold reguleret, forudsættes det, at ord
ningen gives tilbagevirkende kraft fra 1. 

april 1958.« 
Samtidigt indstilles, at den nugældende ord

ung, hvor rådighedstillæget ansættes til 2/3, 
1år udkommandotillæg oppebæres, fremover 
,ortfalder. 

3idrag ttl normeringslovforslag 1960/61 

_a) Her har OFO i samarbejde med de øvrge 
>fficersorganisationer .anmodet FMN om i sit 
orslag til bidrag til normeringsforslaget om 
,ver for finansministeriet at fremsætte følgen
le forslag: 

Under afdeling 30 i lønningsklasse 17 som 
1yt afsnit at tilføje følgende: 

»Der tillægges kaptajnløjtnanter et pensi
msgivende tillæg på 600 kroner årlig fra det 
idspunkt de i 3 år har været aflønnet med 
lutløn«. 

Arsagsforholdet ligger deri, at der ved den 
ovgivne lønningsmæssige placering af kap
ajnløjtnanter er sket et brud på lovgivnings
nagtens hidtidige synspunkter vedrørende kap
ajnløjtnanters slutløn og de dermed forbund-
1e pensionsvilkår. Dette har medført, at kap
ajnløjtnanters hidtidige slutlønsplacering i 
·orhold til tilsvarende civile tjenestemænd i 
·orsvaret ikke er opretholdt. - Desuden har 
let medført, at kaptajnløjtnanters fremtidige 
)ensionering fra slutløn er ringere end før lo
rens gennemførelse. 

[b) I forbindelse med OFO henvendelse til 
:orsvarsministeren har OFO i december må-
1ed anmodet FMN om i sit forslag til bidrag 
·il normeringslovforslag at medtage en opnor
nering af stabsofficersstillinger til jordforsva
·et, idet der i forhold til flyverlinien og hæ
:en resterer 3 henholdsvis 2 stabsoff icersnumre 
;il udligning af den hidtil opretholdte vilkårs
orskel. 

dstationermgsgodtgørelse til ugifte 

De 3 linieofficersorganisationer har over for 
MN gjort gældende, at udstationeringsgodt-

gørelsen for ugifte officerer er en indskræn
kende regel specielt gældende for forsvarets 
folk i modsætning til tilsvarende tjenestemænd 
i andre styrelser. Efter bestemmelsen ydes der 
som bekendt til ugifte, der, for tidsrum be
grænset til under 2 år, beordres til tjeneste 
udenfor deres faste tjenestested (garnison ) i 
hver enkelt tilfælde højst timepenge i 25 dage. 

Man ønsker ganske enkelt, at ugifte mili
tære tjenestemænd stilles lige med ugifte civile 
tjenestemænd. 

Forskelligt. 

( a) Skattesagen fra Ballerup kommune er end
nu ikke af sluttet. Det drejer sig som bekendt 
om et medlem, der gennem en årrække h,Lr 
forrettet tjeneste på FSN VÆRLØSE og sid
ste år af kommunen blev afkrævet skat af ud
kommandotillæget. Sagen ligger til behandling 
i landsskatteretten, men afgørelsen er ved OFO 
bistand foreløbig udskudt indtil videre. 

B.allerup kommune har som argument for 
at bryde med den hidtil gældende praksis frem
ført, at skattefrit kommandotillæg måtte være 
betinget af, at der forelå ulemper - først og 
fremmest af økonomisk art - der modsvarede 
indtægten. 

(b) Organisationen har fra FMN modtaget et 
udkast til nye bestemmelser for forsvarets 
sundhedstjeneste. 

I den anledning er der i samarbejde med de 
øvrike officersorganisationer nedsat et bear
bejdningsudvalg, idet en fællesudtalelse vil 
tilgå FMN senest den 15. marts 1960. 

( c) OFO har overfor FLK fremsat udtalelser 
om de med kort varsel beordrede forsættelser. 
Man har modtaget tilsagn om, at man fremti
digt vil tage størst muligt personligt hensyn. 

( d) Spørgsmålet om hvorvidt civilt chef perso
nel fortsat kan udfærdige forfremmelsesbe
dømmelser for militært personel er desværre 
endnu ikke endeligt løst. 
( e) Uniformsudvalget - intet særligt nyt. 

P.B.V. 
E. J. Harder, 

oberstløjtnant, sekretær. 
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VERDEN RUNDT 

SANTA MONICA, Californien: Den inter
kontinentale langdistance version af DC-8 jet
lineren er blevet godkendt til trafikbrug af de 
amerikanske luftfartsmyndigheder. 

Denne interkontinentale jetliner er den tre
die version af Douglas DC-8, som er blevet le
veret, siden den første version, til brug på de 
hjemlige ruter, fik luRdygtighedsbevis den 
30. august 1959. 

Denne nyeste medlem af DC-8-familien, 

-, ..... -~ ......... , .. ., .. 
.1--:.;.-

som er udstyret med Pratt & Whitney JT-4 
(J-75) jetmotorer, kan flyve helt op til 965 
km/t, og dens marchfart ligger på 941 km/t. 

Den svarer i størrelse til de tidligere god
kendte versioner, men denne interkontinentale 
version har større brændstofbeholdning og 
som følge deraf en stærkere konstruktion for 
at kunne medføre den forøgede mængde 
brændstof. 

Med en største fuldvægt i starten på 140.610 
kg, inkluderet 68.040 kg ( 87 .000 1) brænd
stof, har DC-8'en en rækkevidde på ca. 8.000 
km. 

59 af de 152 DC-8', som er i ordre hos 
Douglas, er af den interkontinentale version 
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udstyret med Pratt & Whitney JT-4 motorer. 
Alternative motorer for denne version er Rolls 
Royce Conway og JT 3D turbofan. 

Leveringen af den interkontinentale DC-8 
version vil ske 3-5 uger senere end den dato, 
der blev fastsat for fire år siden, og den lille 
forsinkelse skyldes indførelse af visse forbed
ringer, som har vist sig hensigtsmæssige at 
foretage for at gøre DC-8 til den mest effek
tive jetliner. 

, ~ · -' f · .-.:;i .. ·. , ~- . .• .· .. •·. ~, 
·_'· .. """'~-,,, 

SANT A MONICA, Calif.: Et nyt automatisl~ 
I 

styresystem, som ligner det, der benyttes , 
overlydsmissiler, er blevet prøvet i DC-8 med 
meget stor tilfredshed. Den nye automatisk 
pilot, der både i uroligt vejr og under nor 
male vejrforhold giver en sikrere og mere ro 
lig flyvning, er konstrueret af Sperry Gyro 
scope Company. 

Den nye, automatiske pilot kan holde march 
højden med en variation, som ikke overstige1 
10 fod. Medens den udmærkede automatiskJ 
pilot, der anvendes i DC-6 og DC-7 er god j 
kendt til brug ned til 250 fod, så er denne nye 
Sperry pilot godkendt til brug helt ned til 5C 
fod over jorden. 
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Forsvarsordningen 
_____ vedtaget_ 

Med et overvældende flertal - 149 mod 7 (5 und
lod at stemme) - vedtog folketinget i Jidste uge den 
nye fors·z:arsordning. 

»Flyvevåbnet«s indstilling til hele s porgsmålet er 
karakteriseret af vore ledende artikler i nr. 6, 1959 og 
nr. 1, 1960, samt af de sagkyndige redegorelser i m. 2, 
1960 med tilhørende kommentar. 

I førstnævnte artikel rejste 11 det spørgsmål, om 
det var realitetsbestemt at tale om nedsættelse af tjene
stetiden på b(1sis af en forøget tilgang af frivillige. Vi 
heil' opmærksomt fulgt den almindelige debat siden, 
men har intet hørt eller set om dette problem, som har 
kunnet afkræfte vor tvit'/. Så vi afventer derfor for
svarsministeren.r rapport til ffJ!ketinget med samme 
spænding som den, den konsen1ative ordfører gav tul
t"yk for ffnder den ,1f sluttende debat. 

Vort næste indlæg efterlyste wglighed i modsætning 
til forældet dogmatisme og en foreløbig kommentar 
1111111dede med bestemt adresse ud i en tvivl om, hvem 
der egentlig havde fået mest 11d r:f at deltage i forliget. 

Den af sl11ttende debat om forslaget skabte ingen 
yderligere klarhed på dette område, idet de betydende 
ordførere øjensynlig var enige Oli.' - i overført betyd
ning - at sige med det gamle solur: »Tæl som 1eg 
kffn de lyse timer«. 

Det må dog erkendes, at den (bagvendte) omstæn
dighed, ,1/ de to oppositionspartier fandt anledning til 
frd folketingets !dierstol dt 11dtrykke tak og anerken
delse til det Radikale Venstre vel må betyde, at den al
mindelige opfattelse er, at dette parti virkelig har skif
tet stand punkt og mener det alvorligt med sin tilsl11t
ning til forliget. - Den opfattelse ville vi gerne dele, 
men man må have os undskyldt, a; vi ikke kan tage den 
radikale ordførers bemærkninger ( i forbindelse med 64 
mathers afgang fra forsvaret) tit indtægt for en sådan 
opfattelse. Efter Berlingske Tidendes referat sagde hr. 
Lannung efter at have beklaget forholdet: » ... G1'11n
den må so ges i, at matheme sættes til underordnet ar
bejde. Der 111å heraf drages en lære, når der nr, skal 
melde sig 4000 frii-illige for at fc1 tjenestetiden ned pc1 
12 måneder.« - Som bemærkningen står refereret, fo-
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rekommer den mildt sagt forbløffende; men 
da den kan være løsre1:et fra sin oprindelige 
stm1menhæng eller måske være noget i retning 
af en fortalelse, skal III afstå fra yderligere 
kom111entarer på n11vær,:mde tidspunkt. 

De sagkrndiges vrmlr-mnger t1f forliget, som 
vi bragte i sidste nr., står efter vor opfattelse 
klcirt 11imodsagt fra politisk hold, og det er 
med dyb beklagelse, at vi med vedtagelsen 
f01leden hti1 krmnet konstatere, at man ikke 
( ,z,ed 3. behandling) ha, været i stand til at 
ændre på det oprindelige forlig og i sidste 
ojeblik bringe den skæve fordeling mellem 
værnene indbyrdes i be.lre balance inden for 
den samlede beløbsramme. - Vi kan ikke fri
gøre os fra den opfattelse. at dette bl. a. ktm 
skyldes, at offentligheden ( og dermed politi
kerne) gennem forskellig fremført argumen
tation t•edrørende betydningen af »konventio
nelle styrker« i den ojeblikkeilge 11demigspo
litiske sitt,ation er blevet bibragt den opfattel
se, ,1t »komentionelle styrker« er ensbetydende 
med hærstyrker, hvilket selvsagt ikke er til
fældet. 

Nu er ordningen imidlertid lov og der111ed 
bindende for alle parter. Som det også blev tm
ført tmder debatten, er ansv,1ret for loven ptr 
lit1ke1neJ. Vort ansvar som sltilew tjenere be
st.fr i, at vi i den daglige tjeneste redebont og 
loyalt efterlever lovem ,;-nd og bogsttw. Delle 
er sefo.ragt s,i na/11rligt, ,,: det kndpt beho1 ·er al 

blive sc1gt, og det har d ,1 heller ikke været no
get problem ,z,•ed tidligere, ringere forsv,1rs
ordningers gennemførelJe. 

V i fæstner os derfor ved forsvarsministerens 
udtalelse om, at ordningen er »et efter om
stændighederne anvendeligt og tilfredsstillen
de resultat« og ser hen til, at forsvarsministe
rens og andres forhåbninger om, »at der 1111 
må følge en f ttid tilsl11tning fra befolkmngen 
med en deraf flydende atmosfære, der virker 
sty,kende indadtil og 11dadtil« og »at den poli
tiske enighed vil ytre sig i respekt for dem. 
der har viet deres livsgerning til forsvarets tje
neste« samt videre, at »når vr gennemforer 
denne ordning i f11ld enighed mellem de de
mokratiske partier, må der sluttes op om for
svaret i hele befolkningen, der står bag disse 
partier«, mll, gå i opfyldelse. Sker dette, vil 
der 11den videre opstå sc1 »radikalt« ændrede 
betingelser for vort daglige virke, at det ikke 
er 11/ænkeligt, at forsvarets folk - ordningens 
konstaterede faglige og s,1glige 111angler til
trodJ - vtl ende med den opfattelse, tit denne 
forsvarsordni11g med hensyn til arbejdsvilkår 
repræsenterer det bedste, vi har haft at arbejde 
under i nyere tid. Dette forhindrer selvsdgt 
ikke, at man fortsat må være dybt betænkelig 
med hensyn til ordningens forsvarsmæssige ef
fektivitet og må forbeholde sig ret til for/Sti/ at 
m•e saglig kritik på dette område, efterhånden 
som det m,1tte blive aktuelt. 

BEVÆBNING AF JAGERFLY 
Af kl. J. SKJØTH og Fl. I (R) 0. J. RASMUSSEN 

Der diskuteres ofte, hvilken bevæbning et 
jagerfly skal være udrustet med for effektivt 
at kunne indgi som det afgørende led i det 
aktive luftforsvar af et område mod angreb af 
fjendtlige bombefly. Mulighederne er mange
artede, men en af disse vil altid have fordele 
frem for de andre, hvilket vil gøre den bedst 
egnet til løsningen af en bestemt foreliggen-
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de opgave. Spørgsmålet må da blive: Hvilken 
type bevæbning skal vi vælge til vore jagerfly 
for i fremtiden at være i besiddelse af et vå
bensystem, der 1 samarbejde med det øvrige 
luftforsvar ( missiler og luftværnsartilleri) er 
effektivt over for de angrebstyper, vi kan blive 
udsat for? 

Det vil være mest naturligt først at disku• 



tere den fremtidige værdi af fremadrettede, 
fastindbyggede kanoner i jagerfly. Et heldigt 
gennemført luftforsvar bygger på to faktorer: 
Effektiviteten af kontrol- og varslingstjenesten 
og jagerflyenes ildleder- og våbensystem. Det
te sidste er igen afgørende for, om forsvarets 
slutfase, selve tilintetgørelsen af det fjendtlige 
fly, skal lykkes. Denne slutfase kan imidlertid 
deles op i to: Interceptionsfasen og sigte- og 
ild afgivelsesfasen. 

Sigte- og ildafgivelsesfasen: 

A. Sigteproblemet. 

Et jagerangreb mod et mål i luften er ka
rakteriseret dels ved målets og angriberens 
store hastigheder, dels ved projektilets korte 
flyvetid. Ved ildafgivelse fra et jagerfly med 
fastindbyggede kanoner vil faktorer som paral
lakse (på grund af kanonernes, sigtets og ra
darens placering forskellige steder i flyet) og 
skævheder i flyets struktur betyde lidt s01r, 
følge af jagerflyets ringe udstrækning i for
hold til skudafstanden. Jager og mål kan der
for betragtes som to punkter i rummet. Det er 
sigtesystemets opgave at korrigere for det an
gribende flys »roll«, »yaw« og »pitch«, samt 
projektilernes banesænkning. I praksis ( A-4 
og MK-5 systemerne) korrigeres kun for ba
nesænkning ved jordmålsskydning, medens 
der ses bort fra den ved luftmålsskydning 
(korrektionen svarende til jordmålsskydnmg 
bibeholdes, selv om den derved kommer til at 
ligge skævl i rummet, når angriberen flyver 
med »bank«. 

Det første problem under sigtningen er da 
at bestemme den nødvendige forholdning 
( den vinkel, kanonernes kernelinie skal ligge 
foran sigtelinien for at kompensere for målets 
forflytning i projektilets flyvetid). Då målet 
skifter position under projektilets flugt, vil 
det korrekte sigtepunkt være det sted på må 
Jets flyvelinie, hvor projektil og mål vil mø
des. På fig. 1 flyver målet T langs linien TP 
F er jagerens position på ildåbningstidspunk
tet og O er vinklen mellem pilotens sigtelinie 
og målets længdeakse. P er det korrekte sigte· 

punkt. Jagerens bane vil således blive lang~ 
FP. For at projektil og mål skal mødes i P, 
må TP være produktet af målets fart og pro
jektilets flyvetid, dvs. 

TP = VT X t 

idet målets hastighed, VT, forudsættes at være 
konstant under projektilets flugt. 

p Vr 11,-Sih,Ø' 

T 

" /I 
<:. 
~ .. 

c:. 
\... 

~ 

Fig. I . Sigt<probl,mtt. 

Tilfælde 1. 

Ved hjælp af sinus-relationen fås: 

VTxt Vxt 

sin 0 sin e 
hvor V er projektilets gennemsnitshastighed 
langs FP og 0 forholdningen. 

Ud fra dette fås: 

V T X sine 

sin 0 = -----
V 

eller, hvis 0 er lille og måles i radianer: 

V T X sine 

0 = ------
V 

(1) 

hvilket er tilfældet ved det konventionelle ja
gerkurveangreb eller 

projektilets gennemsnitshastighed. 

Ø = målets relative hastighed 

Dette udtryk tilfredsstillede de fleste til
fælde, hvor faste sigter blev anvendt. Som 
eksempel kan nævnes det faste reflektorsigte, 
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hvor ringens radius repræsenterede den kor
rekte forholdning for en relativ målhastighed 
på 100 m.p .h. 

Tilfælde 2. 

For piloten i jageren ser det ud, som om 
sigtelinien FF drejer omkring F med vinkel
hastighed w. Det er umiddelbart indlysende, 
at for små værdier af Ø er 

Ø = W X t 

hvor t er projektilets flyvetid. 

Beregnende sigter, som gyrosigtet, skai måle 
sigteliniens vinkelhastighed og multiplicere 
denne med projektilets flyvetid, som, da denne 
er afhængig af afstanden, kan indføres i sigtet, 
enten manuelt eller ved hjælp af data fra en 
radarafstandsmåler. Begrænsningen for denne 
fremgangsmåde er imidlertid den nødvendige 
forudsætning, at målets bevægelse er konstant, 
både før og efter ildafgivelsen. Den fejl, som 
opstår herfra, kan imidlertid reduceres i bety
delig grad ved at nedsætte projektilets flyvetid. 

Usikkerhed på 3 områder kan medføre tre 
primære fejl, nemlig fejl i afstandsbedøm
melse, fejl 1 målfølgning samt harmoniserings
fej I. Normalt kan afstanden måles nøjagtigt 
ved hjælp af radar, men målfølgnings- og har
moniseringsfejl vil stadig være til stede. Det 
er rimeligt at forvente en målfølgningsfejl el
ler »sigtevandring« på omkring 1, 3° for jagere, 
der anvender gyrosigter mod bombefly, og en 
harmoniseringsfejl ( på grund af unøjagtigt ju
steret sigte, formændringer i flyet under ild
afgivelse, instrumentfejl o. s. v.) på ca. 0,8fl. 

Hvis målfølgningsfejlen imidlertid kunne re
duceres til mellem 0,5° og 0,336, og harmoni
seringsfejlen formindskes i takt hermed, ville 

( a) et fly men een kanon være ligeså effektivt 
som et tilsvarende fly med fire kanoner, 

( b) den nødvendige operative jagerstyrke 
kunne reduceres, 

( c) et jagerfly kunne begynde ildåbningen på 
den dobbelte afstand. 
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B. J agerk11rve- eller kollisionskrmangreb. 

Et jagerfly har valget mellem to angrebsme
toder: den konventionelle jagerkurve, som den 
anvendtes under anden verdenskrig, og kolli
sionskursen. Den »rene« jagerkurve udføres 
med konstant hastighed efter et mål, som be
væger sig i lige linie med konstant fart. I prak
si" udregner sigtet forholdningen, og jagerem 
resulterende flybane kaldes en »jagerkurve« 
Det ses, at i jagerkurven er jagerflyets bevæ
gelse et udtryk for målets bevægelse ( s1gtelini
ens vinkelhastighed kan måles, og, da forhold
ningen altid er lille inden for den praktisk mu
lige ildåbningsafstand, er en simpel løsning på 
sigteproblemet mulig - se ligning ( 2)). 

4 
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Fig. 2. Kollisionsk11rsangreb. (Jager med fastindbyggetfrem
adrettet bev~bning) 

Kollisionskursen er den mest direkte an
grebsmetode. Under et sådant angreb flyver 
jagerflyet en konstant kurs fra en eller anden 
retning relativ til målets beholdne kurs. Et ty
pisk kollisionsangreb er vist i fig. 2. Under an
grebets indledende stadium forøges afstand~
liniens vinkelhastighed, medens den relative 
retning til målet hurtigt aftager, indtil den i I 
ildåbningsøjeblikket er lig med forholdningen. 
Jagerflyet fortsætter på ret kurs og passerer bag 
målet. Forholdningen er stor, jo større skudaf
stand, jo større forholdning, og bestemmelsen 
af den er betydelig vanskeligere end i tilfældet 



1 og 2 . .Forholdet mellem forholdningen Ø 
og retningsvinklen O under et sådant angreb 
er, for forskellige jager- og milhastigheder, 
vist i fig. 3. 

Jagerkurven er den naturlige angrebsform 
for et fly med fremadrettede kanoner, da sigte
punktet til stadighed holdes, og opbygningen 
af en effektiv projektiltæthed under angrebets 
ildafgivelsesfase er mulig. Da jageren til sta
dighed under angrebet holder sigtepunktet på 
målet, kan s1gteliniens resulterede vinkelhastig
hed benyttes til en simpel beregning af målets 
fremtidige position, forudsat at målet ikke fo
retager undvigelsesmanøvrer. Under kollisions
kursangrebet er der imidlertid ikke tid til at 
opbygge en effektiv projektiltæthed, da der 
kun kan afgives een salve, hvorfor automat
kanoner ikke kan anvendes til en sådan an
grebsform. 

Som helhed har automatkanoner vist sig ret 
effektive. De primære ulemper ved jagerkurve
angrebene er dog stadig: 

( a) Målets mulighed for at opdage jageren 
( medførende undvigemanøvre eller anden 
modforanstaltning) er betydelig større 
under angreb bag fra under en spids vin
kel. Teoretisk kan målets bevæbning være 
jagerens overlegen. Grunden til, at dette 
ikke var tilfældet under den anden ver
denskrig, var bombeflyenes utidssvarende 
advarsels- og sigteudstyr. 

( b) Vanskeligheden i valget af den rigtige 
jagerkurve. Gyrosigter er enkle og eff ek
tive, men de hjælper ikke piloten i valget 
af den bedste udgangsposition. At påbe
gynde jagerkurven for tidligt eller for 
sent vil forlænge interceptionstiden og til 
lade målet at trænge dybere ind over eget 
område. Endvidere kan, hvis fejlen er for 
stor, den centrifugalkraft ( det antal »G«), 
som er nødvendig for,at jageren kan holde 
sigtet på målet, forhindre et effektivt an-

greb. Yderligere kan det fartoverskud. 
som jageren har, hurtigt tabes, hvis den 
forkerte udgangsposition vælges. 

Forholdning ø• 

.-o 60 80 100 

Fig. 3 

( c) Hvis jagerens fartoverskud er ringe, vil 
et jagerkurveangreb forlænge tiden mel
lem »take off « og interception betydeligl. 
Det skal dog bemærkes, at den bestem
mende faktor for dette tidsrums længde 
er kontrol- og varslingstjenestens effek
tivitet. 

( d) Jagerens tilladelige nærmehastighed er 
begrænset til ca. 500 ft/sek. Dette betyder, 
at jageren for at undgå kollision med må
let må afbryde angrebet på en afstand, 
som er for stor til, at en effektiv byge 
kan afgives. Den følgende tabel viser de 
nødvendige afbrydningsafstande for for
skellige jager- og målhastigheder. Mach
tal er angivet for en højde af 50.000 ft, og 
del forudsættes, at jageren afbryder an
grebet i et »4 g drej« for at holde en min. 
afstand til målet på 500 ft. Den ildbå
ningsaf stand, som vil tillade den to se
kunders byge, som er nødvendig for at 
opbygge en effektiv projektiltæthed med 
fire 30 mm kanoner, er ligeledes anført . 

JENS JENSENS EFTF. 
VINHANDEL 

Grundlagt 1813 
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Forskellige metoder til afhjælpning af disse 
vanskeligheder er foreslået. Den enkleste er 
»Squint Pursuit«-jageren, i hvilken både ka
noner og sigte er retter opad i en vinkel på 45° 
i forhold til jagerens længdeakse. Fordelen ved 
dette system er, at jageren ikke kommer ind i 
det farlige område bag målet og at målvinklen 
bliver stor, hvilket er a.f stor betydning ved 
afgivelse med fastindbyggede kanoner. 

lnterceptionsproblemet. 

Luftinterception, der egentlig har til formål 
at forhindre målet i at nå bombesliplinien, kan 
opdeles i tre stadier. I det første starter jageren, 
stiger til angrebshøj den og ledes til et punkt, 
hvor målet er inden for radar- eller visuel ræk
kevidde. I det andet brmges jageren ind til 
selve angrebets udgangsposition og i tredie sta
dium udføres dettes slutf ase. Ved valg af jage
rens våbensystem er de to første stadier af lige 
så stor vigtighed som det sidste. 

Lad os forudsætte, at de kontrollerende or
ganer på jorden kan føre jageren ind på effek
tiv A.I.(radar)-afstand. Hvis nu jageren er ud
styret med fastindbyggede kanoner, skal den 
for at føre et effektivt angreb igennem, udføre 
et jagerkurveangreb, der er behæftet med de 
føromtalte ulemper. Alternativt kan den føres 
ind bag målet på samme kurs som dette ( »tail 
chase«), men dette vil, hvis overskuds farten 
ikke er stor, medføre, at målet får mulighed 
for at trænge dybt ind over det område, der 
skal forsvares, altså ikke bliver interceptet før 
bombesliplinien. 

Derimod, hvis jageren er udstyret med ild
lederudstyr og våben, der muliggør gennemfø-
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relsen af et kollisionsangreb, vil chancerne 
for en vellykket interception være betydelig 
større. 

Effektivt jagerforsvarsomr!lde. 

Dette udtryk definerer det område, som ef
fektivt kan forsvares af jagerfly. Det forud
sættes, at målet flyver på lige kurs vinkelret 
på en »forsvarslinie« og angribes af jagerfly, 
der starter fra en nærliggende flyveplads. Et 
mål for områdets udstrækning har man i læng
den af forsvarslinien, der defineres som den 
linie, målet ikke kan passere uden at blive an
grebet. 

Hvis kontrol- og varslingstjenesten og alle 
øvrige elementer i luftforsvaret arbejder per
fekt, flyver jageren direkte til en udgangsspo
sition for et jagerkurveangreb, drejer med be
stemt vinkelhastighed til målets kurs og åbner 
ild. Hvis jageren er udrustet med faste, frem
adrettede kanoner, er noget sådant kun muligt, 
hvis den er inden for 300 yards af målet efter 
drejet. Ligeledes vil et jagerfly, der er udrustet 
til kollisionskursangreb, under ideelle forhold 
blive ledet direkte til ildåbningspositionen. 
Fig. 4 illustrerer de effektive forsvarsområder 
for en jager, der flyver med en hastighed på 
Mach 2 og udfører dels et kollisionskursangreb, 
dels et jagerkurveangreb. Ligeledes er angivet 
det effektive forsvarsområde for et transonisk 

P o u I P • I • r I e n • T o b • li I f • b r III • r 
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jagerfly (f.eks. Hunter), der udfører et kolli
sionskursangreb. 

Ved beregning af disse omd.der er følgende 
forudsat: 

(a) Målet, der flyver i 50.000 fods højde med 
Mach 0,9, vil ikke foretage undvigelses
manøvrer. 

(b) Varslingsafstanden er mindst 200 sømil. 

( c) Der forløber mindre end 10 minutter fra 
første varsling, til jageren starter. 

( d) Jageren stiger til 50.000 fod på 5 minutter 
og tilbagelægger herved 50 sømil. 

lOO~-----~~ar~J_l,_n~gJ_o_m~r_dd_e 

Afstand 
i Jømil 

Mt1let.s position, n&r 
ISO ·a eren .starter. 

Fig. 4 

' ! 7min. 
' 

Ovenstående er baseret på fuldstændig ide
elle forhold. Det kan imidlertid ikke undgås, 
at den position, i hvilken jageren selv overtager 
kontrollen og fører angrebet igennem, vil være 
behæftet med fejl. Disse kan opdeles således: 

(a) kursfejl. 

(b) jagerens horisontale afvigelse fra målets 
beholdne kurs. 

( c) taktiske restriktioner, dårlige vejrforhold 
etc. 

Sådanne afvigelser fra det ideelle kan under 
et jagerkurveangreb resultere i, at et mål, der 
interceptes af en jager med en hastighed på 
Mach 2, vil trænge helt op til 20 sømil længere 
frem, før det bliver angrebet. Den resulterende 
reduktion i det effektive forsvarsområde er vist 
på fig. Et endnu grellere billede vil tegne sig, 
målet imødegås af en transonisk jager, der ud
fører et jagerkurveangreb, idet jagerens nær-

mehastighed under de givne forhold vil bevir
ke, at målet når ind over eget område, før det 
interceptes. 

Konklusion: 

Ved udførelse af et jagerkurveangreb med 
en Mach 2-jager, er det næsten umuligt at opnå 
en tilfredsstillende ildåbningsafstand på grund 
af den store nærmehastighed. Af denne grund 
må fastmdbyggede kanoner anses for uanven
delige som bevæbning i supersoniske jagerfly, 
der skal anvendes mod subsoniske bombefly. 
Et jagerkurveangreb udført af en transonisk 
jager udrustet med de samme våben, må også 
anses for uegnet på grund af den lange inter
ceptionstid, hvilket tillader bombeflyet at træn
ge dybt ind over det forsvarede område. På den 
anden side giver kollisionskursangreb, udført 
både med supersoniske og transoniske jagerfly, 
mulighed for at skabe et effektivt forsvarsom
råde. Men ved et sådant angreb er der kun et 
ildåbningspunkt, der giver mulighed for at op
nå træffere, og dette eliminerer anvendelsen af 
automatkanoner under et angreb af denne art, 
da disse kræver tid for at opbygge en effektiv 
projektiltæthed. 

Ovenstående må ikke anses for at være en 
fyldestgørende diskussion, om fastindbyggede 
kanoner stadig har en mission i nutidens og 
fremtidens jagerfly, men må kun betragtes som 
et forsøg på at trække visse hovedlinier op. 

fI~//V ~(ad g ~ Z?UI?" 

(1/ AKTIESELSKAB 

KOMPAGN ISTR4:DE JO • CENTRAL 1992 
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Et livsvigtigt rømet 
C en/ rale11 ro pm pipeline.ryste 111. 

Et fælles karaktertræk for moderne flyver-, 
flåde- og hærstyrker er deres afhængighed af 
tilstrækkelige forsyninger med brændstoffer. 
Under sidste krig blev det klart, at de alminde
lige (transport) tankvognes sårbarhed og de 
forsinkelser, som bombningen af veje, jern
baner og trafikknudepunkter medførte, gjorde 
de klassiske transportmidler ude af stand til at 
opfylde et moderne mekaniseret forsvarsappa
rats krav om brændstof. Man var nødt til at 
finde en alternativ mulighed, der kunne sikre 
tilstedeværelsen af tilstrækkelige brændstofbe
holdninger samt sikre disse beholdningers ved
ligeholdelse. 

SHAPE studerede og diskuterede problemet, 
og i 19 5 2 fremsatte hovedkvarteret for N A TOs 
luftstyrker i Centraleuropa det forslag, at der i 
en række NATO-lande skulle bygges oplag
ringstanke for reservebrændstof til jetfly, der 
som bekendt må betragtes som »grovædere«, 
hvad brændstof angår. Endvidere blev det fore
slået, at disse tanke, hvor det var muligt, skulle 
forbindes med et system af rørledninger (pipe
lines). Hvis der udbrød krig, ville et sådant 
tank- og pipelinesystem sætte de allierede fly
verstyrker i stand til at ~tarte øjeblikkelige og 
vedvarende gengældelsesaktioner. Forslaget 
vandt også tilslutning blandt de allierede land
styrker, der omgående anmodede om at måtte 
bruge de samme pipelines til almindeligt 
brændstof, hvorved disses styrkers krav kunne 
tilfredsstilles. 

I december 1952 godkendte det Nordatlan
tiske Råd et fællesfinancieret infrastrukturpro
gram, under hvilket konstruktionen af det cen
traleuropæiske pipeline5ystem tog sin begyn
delse. 

Skønt der fra starten alene var lagt vægt på 
tankanlæggene, udviddedes programmet grad
vist til også at omfatte et stort underjordisk 
pipelinesystem. 
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Dette system, der endte med at blive - om
end ikke det længste - så dog det mest kom
plicerede og udstrakte pipelinesystem i verden, 
er nu nær sin fuldførelse og for en stor del 
allerede taget i brug. 

Systemet i Centraleuropa udgøres af ca. 5000 
km pipeline samt tanke, der kan rumme 1 mill. 
tons brændstof. Systemet er direkte tilsluttet 
mange havne, flyvepladser og jernbaner såle
des, at de allierede flyver- og hærstyrker kan 
forsynes i tilfælde af krig. Systemet er konstru
eret til både jetbrændstof ( kerosene) og almin
delig benzin, og det forsyner allerede N A TOs 
flyver- og hærstyrker med deres daglige for
brug af brændstoffer, selv om dette er langt 
mindre end det vil være i tilfælde af krig. 

For den uindvede kan det se mærkeligt ud, 
:.1t to eller flere forskellige brændstoffer kan 
transporteres gennem de samme rør, men løs
ningen på dette problem er ganske simpel. 
Brændstofferne »sendes« af sted efter hman
den under højt tryk, og selv om en begrænset 
forurening eller sammenblanding finder sted 
i »berøringsområdet«, mefører dette ikke større 
vanskeligheder ved modtagerstedet. 

Diametrene af de rør, der anvendes, varierer 
fra 30 til 10 cm., idet den sidste rørstørrelse 
anvendes som stikledninger til de mange flyve
pladser, der er direkte tilsluttet pipelinesyste
met. 

»Værtslandene«, d. v. s. de lande, gennem 
hvilke selve systemet er nedlagt, er Belgien, 
Frankrig, Vesttyskland, Luxemburg og Hol 
land, medens Canada, England og USA også 
anvender systemet til forsyning af deres styr · 
ker i Europa. Det er klart, at et så kompliceret 
og ømfindtligt pipelinesystem kræver en højt
kvalificeret teknisk organisation til drift og 
vedligeholdelse. Denne organisation udgøres af 
syv nationale pipeline afdelinger samt et cen
tralt koordinerende kontrolorgan. Der er een 
national afdeling i Holland, een i Belgien, to i 



AVR0748 AVR0748 AVR074B AVR0748 AVR074B AVR0748 

For nogle af de flyvemaskiners vedkommende, som anvendes ldag, er der ret snævre grænser for hvor 
megen betalende last og/eller brændstof, som kan medtages ved start fra varme og højtliggende flyve
pladser. Den drlftsbilllge Avro 748 kan anvende sådanne »kritiske« start- og landingsstriber uden ind
skrænkning af den betalende last. Der, hvor indskrænkninger er nødvendige, er disse meget mindre 
generende end for andre luftfartøjer Indenfor samme klasse. Avro 748 starter og lander med sikkerhed 
på pladser med blot nogenlunde jævn overflade, og den kan anvendes med fuld betalende last fra 
flyvepladser med meget begrænsede start- og landingsbaner. Med en største startvægt på 33.000 Ibs. 
(14.970 kg) er den samlede distance til start og stigning til 35 fod (10,69 m) på 2.520 fod (768 m) 
under forhold svarende til International Standard Atmosfære ved havets overflade. Dette luftfartøj kan 
også starte på 3.600 fod på een motor. HAWKER SIDDELEV AVIATION 
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Vesttyskland og tre i Frankrig. Afdelingerne 
er ansvarlige for den daglige drift og vedlige
holdelse og de beskæftiger sammenlagt over 
eet tusind mand. Hver afdeling har direkte 
fjernskriverforbindelse med naboafdelingerne 
og med enhver pumpe- og påfyldningsstation i 
sit område. Den er ligeledes i konstant forbin
delse med det centrale kontrolorgan. 

Dette organ er en civil organisation under 
ledelse af en generaldirektør, der er ansvarlig 
overfor to organer: et militært, »Central 
Europe Pipeline Office«, og et politisk og øko
nomisk, »Central Europe Pipeline Committee«. 
Det centrale kontrolorgan, der er placeret nær 
Versailles, sikrer, at pipelinesystemet virker 
som en helhed. Det koordinerer de syv afde
lingers virksomhed på tekniske, sikkerheds
mæssige og forsvarsmæssige områder, ligesom 
det er anvarlig for regnskabet med det brænd
stof, der er i - eller transporteres af - syste
met. Det planlægger, mindst een måned frem 
i tiden, de internationale overførsler af brænd
stof gennem pipelinesystemet, der er nødven
dige for at imødekomme de otte brugerlandes 
behov. 

Når kommunikationsnettet er fuldført, vil 
det centrale kontrolorgan være i stand til at 
give ordre til hver pumpe- og aftapningsstation 
i alle fem lande, ligesom det hele tiden vil være 
informeret om den øjeblikkelige brændstofsi-

tuation i ethvert område, der dækkes af pipe
linesystemet. Kontrolorganet er i konstant for
bindelse med de militære hovedkvarterer. 

Udgifterne til det centraleuropæiske pipe
linesystem, ca. 200 mill. dollars, er tilvejebragt 
gennem infrastrukturordningen, og alle femten 
NATO-lande har således bidraget til forslagets 
gennemførelse. De løbende driftsudgifter ind
arbejdes i et årsbudget, der forberedes af hvert 
»værtsland« og som får den endelige udform
ning i det centrale kontrolorgan, der er ansvar
lig for, at alle afdelinger arbejder effektivt og 
ensartet. De årlige driftsudgifter er på ca. 5 
mdl. dollars, men da brugerne betaler for de 
ydelser, de modtager fra pipelinesystemet, hvi
ler hele foretagendet på forretningsmæssig ba
sis. 

Foruden det centraleuropæiske pipelinesy
stem er der separate NATO-pipelines i Græ
kenland, Danmark, Italien, Norge og Tyrkiet, 
men disse vil af geografiske og økonomiske 
grunde formentlig ikke blive tilsluttet det cen
traleuropæiske system. Dette system er et strå
lende og interessant eksempel på internationalt 
samarbejde til bedste for det fælles forsvar, 
idet fem lande tillader brændstof, der er købt 
af otte brugerlande, at passere landegrænser 
uhindret og uden skat eller told i freds- såvel 
som i krigstid. 

Verdensflygtningeåret 
Det er nmligt, at en del af vore læsere vil finde, at det ligger 11de11 

for »Flyvevåbnet«s naturlige interesseområde at beskæftige sig med 
verdensflygtningeåret. Red. har ikke desto mindre følt, at delle pro
blem berører os alle - rent menneskeligt - og har derfor imøde
kommet en /ret Dansk Flygtningehjælp modtaget opfordring til -
ved at omtale problemet - at bidrage til at oge interessen for sagen. 

Kan De forestille Dem, hvilken tilstand De 
ville være i efter at have levet 15 år i en barak 
i en flygtningelejr? At være flygtet fra et poli
tisk regime, der syntes Dem uudholdeligt eller 

som måske endda betød fængsel eller død, at 
have slået Dem ned i et fremmed land med en 
fremmed mentalitet, at måtte nudvære Deres 
hjem, de ting, der var blevet Dem kære, ja, 
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venner og måske familie? Sådan er flygtningens 
vilkår. Han må leve uden arbejde - og uden 
udsigt til arbejde - og vide med sig selv, at 
han er ved at gå langsomt til grunde i moralsk 
henseende, og hyppigt også i fysisk. 

Den sorte plet på verdens samvittighed. 
Der er mange flygtninge, der har det bedre, 

men alligevel findes der verden over millioner 
af mennesker i sådanne forhold. Flygtningene 

er en sort plet på verdem, samvittighed, de re
præsenterer et menneskeligt problem, der må 
løses. I erkendelse heraf har FN udskrevet et 
verdensflygtningeår, og i forbindelse med den 
løber der i Danmark fra 1. marts en oplysnings
og indsamlingskampagne. Den kan håbe på 
velvilje fra befolkningens side, fordi den skal 
bringe hjælp til mennesker i så stor en ulykke, 
at kun den, der har set en flygtningelejr, kan 
forestille sig den. 

Ideen til verdensflygtningeåret opstod hos 
tre unge englændere, der på en verdensrejse 
stiftede bekendtskab med de frygtelige kår i 
flygtningelejrene rundt omkring. De fik den 
tanke, at man ved at udskrive et verdensflygt
ningeår kunne rejse en verdensopinion på sam
me måde, som det internationale geofysiske år 

havde henledt verdens opmærksomhed på vig
tige videnskabelige problemer. De skrev en ar
tikel om deres ide, den fængede og blev bragt 
frem i det engelske parlament, og i december 
1958 vedtog FN på forslag fra England og 
andre lande og med Danmarks stemme at ud
skrive et verdensflygtningeår fra 1. juli 1959 
til 30. juni 1960, sådan at det overlodes til 
hvert enkelt land at bestemme formen og tids
punktet for den nationale indsats. 

Verdensfl)'gtningeåret .rkal være en m111·bræk
ker. 

Problemet er uhyggeligt stort. Under og ef
ter den anden verdenskrig er ialt 40 millioner 
mennesker blevet flygtninge. I Korea, Hong
kong, Vietnam, Indien, Pakistan, Mellemøsten, 
Tunis, Marokko og i Europa bor flygtninge i 
millionvis under vekslende forhold, mange i 
lejre - otte teltlejre - andre i storbyernes 
slumkvarterer, mens andre har kunnet hjælpes 
til en ordentlig bolig, ordentligt arbejde og 
ikke mere er et socialt problem, men et eksem
pel på, at flygtningespørgsmålet kan løses, hvis 
der skaffes penge nok. Bevillingerne har været 
allfor små, til at en virkelig bred og effektiv 
indsats har kunnet gøres, og verdensflygtninge
årets opgave er at virke !>om murbrækker ved at 
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bibringe offentligheden kendskab til og for
ståelse af problemets karakter og omfang. 

Flygtningeproblemet har naturligvis altid 
eksisteret, men aldrig i det omfang, som den 
anden verdenskrig og den politiske udvikling 
derefter skabte. Under krigen måtte mere end 
ti millioner europæere forlade deres hjem, en
ten fordi de drog bort på flugt fra krigen eller 
fordi de frygtede den politiske udvikling -
eller fordi de tvangsforflyttede som arbejdere 
i tysk industri og landbrug. Freden sendte nye 
skarer ud på vandring, mennesker der var af 
tysk oprindelse, men som deres forfædre boede 
i Østeuropa, i Polen, Tiekoslovakiet, Ungarn, 
Rumænien og Jugoslavien, lande som nu ikke 
mere ønskede dem som borgere. Det skete sam
tidig med at en del af de under krigen tvangs
forflyttede søgte tilbage til deres hjemstavn. 
Mange måtte imidlertid blive, hvor de var, 
fordi de af politiske årsager frygtede at venJe 
hjem. 

For Europas vedkommende findes der 
130.000 mennesker, der har et påtrængende 
behov for støtte. Af dem bor 30.000 i flygt
ningelejre, og FN-højkommissæren ser det som 
en af sine mest påtrængende opgaver at få 
tømt disse lejre, at skaffe penge til transport, 
logi, optræning og pleje - og at få de lande, 
der har mulighed derfor, til at give disse flygt
ninge indrejse- og arbejdstilladelse. Andre på
trængende krav er at skaffe hjælp til de 
200.000 algierske flygtninge, der lever i Tunis 
og Marokko, ofte under åben himmel, og ende
lig at skaffe mulighed for at borttransportere 
de 6-7.000 europæiske flygtninge, der sidder 
i Hongkong med visum i orden, blot uden 
penge til at rejse bort for. 

»Mimisflygtninge«. 

Et kik ind i en flygtningelejr er en choke
rende oulevelse. Her sidder oftest mennesker, 
der er stemplede. De hedder »minusflygtnin
ge«, og er, hvad der er blevet tilbage, når de 
forskellige stater har givet indrejsetilladelse 
til de flygtninge, der umiddelbart kan bruges 
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i erhvervslivet, eller som kan forventes ikke at 
falde til byrde. Det er gamle, syge mennesker, 
der er handicappede, men også familier, der 
ikke har villet forlade hinanden. 

De fleste stater anerkender nemlig asylretten, 
men begrænser den til det såkaldte første asyl
land. D.v. s., at en familie, der undslipper for 
eks. til Østrig har ret til at bo og arbejde i Øst
rig, men sædvanligvis ikke i andre lande, med 
mindre disse lande giver særlig tilladelse. Imid
lertid har de andre lande hyppigst valgt at ud
vælge flygtningene efter deres anvendelighed 
i landenes produktionsapparat, og i hvert fald 
giver man kun sjældent indrejsetilladelse til 
flygtninge, der kan ventes at bebyrde det på
gældende indrejselad. Er man gammel - der
menes som regel over 45 år - er man syg, 
eller er man pll anden måde handicappet, vil 
der som regel være lukket for indrejse. Af og 
til afvises hele familier, fordi et familiemedlem 
ikke er akceptabelt, af og til tilbydes de øvrige 
medlemmer indrejsetilladelse, men begge frem
gangsmåder giver naturligvis et tragisk resultat. 

Tænk Dem en familifar, der får at vide. at 
han kan få indrejse- og arbejdstilladelse, men 
ikke må tage et af sine børn med, fordi tuber
kuloseundersøgelsen viste en skygge på lungen? 

Nogle rejser, andre bliver, men de har et 
menneskeligt krav på hjælp. Den skal gives 
ved den økonomiske støtte og den forståelse, 
FNs verdensflygtningeår har til opgave at skaf
fe. 

Både oplysninger og pr:iktisk indsats. 

Verdensflygtningeåret har to sider. Dels skal 
der ved en oplysningskampagne bibringes of
fentligheden kendskab til og forståelse af flygt
ningeproblemet, og dels skal der gøres en prak
tisk indsats for at hjælpe flygtningene. 

Regeringer, private organisationer og off ent
ligheden i almindelighed skal tilskyndes til at 
give pengebidrag til problemets løsning, og 
desuden skal man søge nye muligheder tilveje
bragt for varig bosættelse af flygtningene i 
overensstemmelse med deres ønsker. Det står 



!thvert land frit for at organisere sin egen ind
,ats og at bestemme, hvilke flygtningeformll 
1jælpen skal gl til. 

Den danske stat har allerede bidraget med 
!t beløb pl ialt 2,5 millioner kroner, hvoraf 
ie 2,4 millioner stilledes til ddighed for FNs 
1øjkommissær for flygtninge, og 100.000 kr. 
,lev givet til den belgiske pater Dominique 
Pire til fremme af hans arbejde med oprettelse 
1f flygtningelandsbyer i Europa. 

Det er nu den danske off entligheds opgave 
at følge denne regeringsbevilling op ved at 
yde støtte til den indsamlings og oplysnings
kampagne, der fra 1. marts finder sted over 
hele landet. Den skal skaffe penge til hjælp 
for mennesker, der har mlttet flygte fra alt, 
hvad der var dem kært, fædreland, hjem, ejen
dom, arbejde, venner, ja, ofte også fra deres 
nærmeste familie. Den skal skaffe hjælp til 
mennesker, der står i fare for at gå til grunde 
fysisk og moralsk. 

Personelloven og organisationsf orholdene 
(Efter VOR HÆR, [tbruar 1959) 

Forsvarets personellov .af 1951 blev som be
kendt til ved en politisk beslutning, og uden 
at nogen af forsvarets personelorganisationer 
havde tiltrådt den. 

I hæren ( og flyvevåbnet - red.) betød det, 
at den hidtidige officiantgruppe blev erstattet 
med en såkaldt specialgruppe, af hvilken de 
yngste totrediedele blev benævnt f enriker og 
overfenriker og ikke blev henregnet til offi
cerskorpset, men~ den ældste trediecJel fik 
graderne premierløjtnant, kaptajnløjtnant og 
kaptajn af specialgruppen og blev henregnet 
til officererne. 

Fra den daværende organisation for off ici
antgruppen og officiantgruppens hovedorga
nisation blev der fremført alvorlige betænke
ligheder imod, .at man slledes splittede en 
gruppe, som hidtil havde været en enhed. Of
ficiantgruppen sl hellere - fremførtes det 
over for forsvarskommissionen af gruppens 
repræsentanter - den hidtidige ordning be
varet. 

Men den politiske afgørelse i forsvarskom
missionen og senere i folketinget blev altså en 
anden. 

Organisationsændringen i 1951 

Drivkraften i arbejderne omkring tilblivel
sen af personelloven af 1951 var uden al tvivl 

forsvarskommissionens daværende formand, 
tidligere og senere forsvarsminister Rasmus 
Hansen. Den samme person kom i sagens vi
dere udvikling pl det organisationsmæssige 
område til at spille en ikke ubetydelig rolle, 
idet han, efter at af gøreisen var truffet i for
svarskommissionen, over for forhandlingsre
præsentanterne fra officiantgruppens hovedor
ganisation gav udtryk for, at det var i lovens 
ånd og forudsætning, at de nyudnævnte off i
cerer .af specialgruppen organisationsmæssigt 
søgte deres tilhørsforhold i den allerede be
stående officersorganisation af linieofficerer, 
fællesorganisationen af Officerer og Ligestil
lede af hæren. 

Officiantgruppens hovedorganisation gjorde 
endnu et forsøg på at holde gruppen samlet. 
Man foreslog over for officersorganisationen 
dannelse af en stor fælles tjenestemandsorgani
sation for militære tjenestemænd. Fællesorga
nisationen af Officerer i Hæren måtte - skønt 
den udtrykte sympati for tanken - betegne 
denne som uigennemførlig. - Det afgørende 
herved var tilhørsforholdet til centralorganisa
tionerne, til hvilke de militære tjenestemands
organisationer - som .alle andre tjeneste
mandsorganisationer - nu engang er knyttet, 
og som naturligt er afgrænset så nogenlunde 
af lønningsklasser og uddannelsesvilklr. 
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Kort efter vedtagelsen af personelloven af 
1951 optoges herefter forhandling mellem of
fciantgruppens hovedorganisation og Fællesor
ganisationen af Officerer om den foreliggende 
situation. Man enedes meget hurtigt om, at 
officererne af specialgruppen, når en enheds
organisation nu engang af hensyn til central
organisationerne var umulig, burde tilknyttes 
Fællesorganisation af Officerer i Hæren. De 
lovtekniske detailler, som skulle sikre den nye 
specielle gruppe passende repræsentation, vold
te ingen vanskeligheder. 

Herefter udmeldte officererne af special
gruppen sig af officiantgruppens hovedorgani
sation og indtrådte i Fællesorganisationen af 
Officerer i Hæren. Fra begge parters side føltes 
dette som et skridt, der var nødvendigt for en 
loyal udførelse af de tanker, der havde ligget 
for i folketinget ved vedtagelsen af personel
loven af 1951. Officerere af specialgruppen 
overlod efter egen beslutning hele officiant
gruppens eJendom og organisationsapparat til 
de tilbageblevne medlemmen ( fenriker og 
overfenriker) . 

Tiden, der f11lgte 

Mens forholdet mellem de fra officerskolen 
udgåede »almindelige« officerer og officererne 
af specialgruppen inden for officersorganisatio
nen forløb ganske gnidningsfrit, vakte den be
stående tingenes tilstand meget hurtigt util
fredshed i Hærens Fenrikorganisation. - Man 
fandt i denne organisation den stedfundne de
lig af en tidligere samlet gruppe uheldig - et 
forhold, som jo også officiantgruppens hoved
organisations repræsentanter tidligere havde 
påpeget. 

Ordningen betegnedes fra Hærens Fenrik
organisations side som unaturlig. Udtalelerne 
fra Hærens Fenrikorgnisation fik en sådan ka
rakter, at Fællesorganisationen af Officerer i 
Hæren i 1955 fandt sig foranlediget til at fore
tage en urafstemning mellem officererne af spe
cialgruppen om, hvorvidt de på grund af de 
forløbne års erfaringer følte det naturligt eller 
unaturligt at være medlemmer af officersorga-
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nisationen. Svaret Iod intet mangle i tydelighed: 
91 0/o af de adspurgte svarede klart, at de anså 
det for naturligt, at officererne af specialgrup
pen var medlemmer af Fællesorganisationen 
af Officerer i Hæren. 

Omtrent samtidig foretog Hærens Fenrik
organisation en lovændring gående ud på, at 
officerer af specialgruppen, der ønskede det, 
kunne blive (forblive) medlemmer af Hærens 
F enrikorganisation. 

Set med officersorganisationens øjne var det 
naturligvis uønskeligt, at der således i orgamsa
tionsspørgsmålet skabtes et konkurrencemo
ment. Fra Hærens Fenrikorganisations side ind
tog man imidlertid det standpunkt, som for
muleredes af organisationens formand, der, 
under forhandlingerne mellem de to organisa
tioner om spørgsmålet, udtalte at det måtte 
være ethvert enkelt menneskes sag i dette land 
at afgøre selv, hvilken organisation han ville 
tilhøre. 

D2n nye tjenestemandslov 

Så gik tiden til vedtagelse af den nye tjene
stemandslov. Denne nye tjenestemandslov 
bragte bl. a. den nye bestemmelse, at tjeneste
mandsorganisaLionerne kun kan opnå forhand
lingsret gennem cetralorganisationerne. Her
med var Fællesorganis,ttionen af Offiærer 1 

Hæren definitivt låst fast til Danske Statsem· 
bedsmænds Samråd og Hærens Fenrikorgani
sation lige så definitivt til Statstjenestemænde
nes Centralorganisation II (guldsnorene). Tan
ken om en enhedsorganisation for alle befa
lignsmænd, som endnu i 1951 havde været teo
retisk mulig, hvis de militære tjenestemænd 
havde frigjort sig fra centralorganisationerne, 
var nu definitivt udelukket. 

I kølvandet på den nye tjenestemandslov 
fulgte nedsættelsen af et .afgrænsningsudvalg 
mellem centralorganisationerne. Dette udvalg 
sluttede med afgivelsen af følgende betænk
nmg: 

»Der er enighed om, at der efter den nye 
lønningslov kun foretages absolut ndvendige 



ændringer t de enkelte organisationers tilhørs
jorhold til centfalorganisationerne samt ved
rørende de enkelte tjenestemænds medlemsskab 
af etatsorganisationerne, henmder, at ingen 01·

ganiseret tvinges til at skifte organisation. 

Hovedreglen for fremtiden er: 

De enkelte organisationer/ centrc1lorganisatio
ners medlemskreds bestemmes af tjenestebestil
/ingen, således at man tår 11d fra bundstillin
gen. Ved ,wancement i lige lmte - riden for
nyet 11ddannelse - forbliver medlemmet i den 
organisation, hvor han som tjenestemand er 
begyndt.« 

I officerernes centralorganisation ( Samrå
det) var man klar over, at denne hovedregel 
utvivlsomt ville skabe problemer for Fællesor
ganisationen af Officerer i Hæren. Dette blev 
udtrykkeligt nævnt unde forhandlingerne, men 
Samrådet fandt trods dette ikke at kunne und
lade at gå ind for den principielle linie. 

Efter at afgrænsningsudvalgets indstilling til 
finansministeriet var blevet bekendt, afholdt 
hærens officerer af specialgruppen et sende
mandsmøde, i hvilket repræsentanter for samt
lige garnisoners officerer af specialgruppen 
deltog. Der var enighed blandt officererne af 
specialgruppen om, at man ønskede at forblive 
i FOH. 

Det omtalte sendemandsmøde vedtog en re
solution, der lød således: 

»Officerer af specialgmppen af linien sam
let til .rendemandsmødi rmder FOH for at 
drøfte vort organisationsmæssige tilhørsfor
hold, hm· enstemmigt vedtaget at anmode 
FOH's hovedbestyrelse om ved en henvendelse 
til forsvarsministeriet .:1t søge 11dvirket, at vi 
forbliver i FOH under Samrlidet på de nuvæ
rende vilkår rums et den af .1f græns11ingsudval
get af givne indstilling.« 

FOH gjorde umiddelbart herefter forsvars
ministeren bekendt med dette. 

Forsvarsministeren henviste imidlertid orga
nisationen til finansministeren,som efter tjene
stemandsloven er den, der tillægger organisa-

tioneme forhandlingsret ( nu via centralorgani
sationerne) . 

Herefter tilskrev Fællesorganisationen af 
Officerer i Hæren den 27 MAJ 1959 finans
ministeriet således: 

»På gr1111dlag af et ,tf centralorganisationer
ne for tjenstemænd nedJat 11dvalg til behand
ling af organisationerneJ tilhørsforhold efter 
de nye tjenestemandslove ( af grænsningsudval
get} af givet betænkning, har centralorganisa
tionerne i en i april d. å. til finansministeriet 
af givet indstilling foreslået som hovedregel for 
fremtidigt tilhørsforhold til orga11is,1tioneme, 
at de enkelte organisationers ( centralorganisa
tioners) •nedlemskreds ikal beslrnllJ!es af tje
nestestillingen, således at man gar 11d fra b11nd
.rtillingen. Ved avancement i lige wzir: -- uden 
fornJ1et 11ddannelse - forbliver medlemmet 
i den organisation/ cent, alorganisation, hvori 
han som tjenestemand e" begyndt. 

1 en herefter foretagen gennemgang af de 
enkelte stillinger placerer indstillingen office
rerne af specialgruppen af linien som fremti
dige medlemmer af cenlralorgamsation II. 

En konsekvens af denne placering vil være, 
at de pclgældende placeres i samme organisation 
som fenriker og overfenriker. 

Indtil gennemførelsen af forsvarslovene af 
1951, hemnder også /oi, om personellet ved 
1iærnene, korpsene m. fl., tilhørte de personel
k,1tegorier, som nu er at finde dels mellem fen
riker og overfenriker, dels mellem officerer af 
specialgmppen, den daværende officiantgmp
pe. Denne organisation var tilsluttet CO II. 

Det fremgår af de indledende bemærkninger 
til personellovsfors/aget af 1951, at der sk11lle 
indføres en specialgmppe, inden for hvilken de 
ældre befalingsmænd var officerer af kaptajns-, 
ktiptajnløjtnants- og premierløjtnantsgrad, 
mens de yngre befalingsmænd, der benævnte1 
overfenriker og fenriker, ikke henregnedes til 
officers penonellet. Det hedder videre i be
mærkningerne til personellovens § 3, at det 
var hensigten, at overfeuriker og fenriker for 
hærens vedkommende sk11Jle forrette tjeneste 
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i geleddet, altså som instmktøre,· m. v. for 
mandskab, eller til tjeneste ved tekniske insti
t11tio11er, hvor deres specialuddannelse bliver 
nyttiggjort. Derimod anvendes officerer af spe
cialgmppen i alt væsentligt i administrationen 
eller ved tekniske institutioner som arbejdsle
dere. 

Hele spørgsmålet om. hvilken del af den 
hidtidige officicmtgmppe der skulle have til
lagt officersstat11s, var f omd for lovens vedta
gelse genstand for omfc1t/ende drøftelser i den 
den gang siddende forStJflrskommission. 

Som en konsekvens r,f, at personelloven aj 
1951 opdelte den hidtidige officiantgmppe i 
en kt1tegori, som ikke 1;ar officerer, og en an
den kategori) som var officerer, og som havde 
srl/11me gtadsbetegnelser og samme lrmnings
klcmer som officerer af linien, 11dtrådte de per
soner, der ved lovens gennemførelse 11dnævntes 
til officerer af specialgmppen, af dere1 hidti
dige organisation og blev optaget i Fællesorga
niJationen af Officerer i Hæren, som er til
knyttet DmZJke Statsembedsmænds Samråd. 

Overfenriker og fenriker dannede en egen 
organisation, der blev tilsluttet CO Il. 

Denne organisationsmæssige placering har 
i årene siden 1951 af officererne af special
g111ppen i hæren og karpsene tæret folt som 
nat11rlig. For tiden er ca. 380 af de ca. 430 
officerer af specialgmppen i hæren og korp
sene medlemmer af Fællesorganisationen af 
Officerer i Hæren. 

Efter at være gjort bekendt med afgræns-
1ings11dvalgets indstilling har de pågældende 
f ficerer af specialgmppen på et mode den 8 

WAf 1959 11eltalt sig 10m følger: 

»Officerer af specialg111ppen af linien sam
et til sendemandsmøde under FOH for at 
lrofte vort organisationrmæssige tilhørsforhold 
ar enstemmigt vedtaget at anmode FOH' s ho-
1edbestyrelse om ved henvendelse til forsvars
ninisteren at søge udvi,ke, at vi forbliver i 
OH under Samrådet på de n11værende vilkår 

,anset den af afgrænsningsudvalget af givne 
ndstilling.« 

I overensstemmelse med de pågældendes øn
ske har FOH rejst sagen over for forsvamni
niJteren, der imidlertid har henvist organisa
tionen til finansministeren. 

Det forekommer Fællesorganisationen af Of
ficerer i Hæren ganske klart. c1t man fra lov
givningens side i 1951, drevet af demokratiske 
S)'nspunkter, ønskede at betræde nye veje i per
sonelorganisatorisk hen . .-eende derved) at man 
åbnede m11lighed for, at langvarig, praktisk 11d
dannelse ( som fenrik og overfenrik) sk11llc 
k11nne kvalificere til grader, der havde en mere 
omfattende skolemæssig uddannelse på det fø
ringsmæssige og videnskabelige område. 

De omfattende disk11ssioner i den den gang 
siddende forsvarskommission om den fremti
dige personelordning vil vise, at spørgsmålet 
0111, hvilket personel, der sk11lle henregnes til 
officererne, ikke blot er et spørgsmål om no
menklat11r. 

Den ordning, der blev skabt, savner, så vidt 
FOH bekendt, sidestykkP i styrelsesgrene uden 
for forsvaret. Det var ved lovens gennemfø
relse såvel de hidtidige officerers som de ny11d
nævnte officerer cif specialgmppens opfattelse, 
c1t en loyal efterlevelse af ånden i personello
ven af 1951 med dens nyskabelse måtte med
føre, c1t officere,ne af specialgmppen blev med
lemmer 4 den almindelige officersorganisa
tion. Som det vil fremg/z af det foran nævnte, 
har ændringen af det organisationsmæssige for
hold virket tilfredsstillende for den nye gmppe 
officerer. 

Gennemf ores 1111 den ,;f af grænsningsudt·al
get foreslåede nyordning, hvorefter officererne 
af specialgmppen fremover skal henføres til 
samme oganisation som fenriker og overfen
riker, må det være Fællesorganisationen af Of
ficerer i Hærens opfattelse, at man på det orga
nisationsmæssige område 11den om lovgivnin
gen modarbejder de tanker, der i sin trd ved 
gennemførelsen af persrmelloven af 1951 blev 
fastlagt af folketinget. 

1vlan vil yderligere komme i den - i andre 
styrelser formentlig gamke 11kendte - sit11a-
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tion, at spørgsmål 11edrørende lønningsklasse 
og med samme gradsbetegnelse frem01 1er sker/ 
behandles af to centralorganisationer. 

Fællesorganisationen af Officerer i Hæren 
må - især 1mder henviming til de almindelige 
bemærkninger til lov om forsvarets ordning 
( personellet ved værnene, korpsene m. fl.) af 
1951 - meget bestemt henstille, at man rmd
lader at foretage en ove, førelse af officererne 
af specialgmppen i hæren og korpsene til CO 
N, så længe nævnte lo1: har gyldighed, dels 
fordi denne overførelse efter organisationens 
skøn modvirker lovens tanker, og dels fordi 
den er 11ønsket og anseJ for 11naturlig af et 
overvældende flertal af de berørte personer og 
af organisf1tionen som helhed.« 

Danske Statsembedsmænds Samråd, som 
overbragte skrivelsen til finansministeriet, fo
reslog finansministeriet at høre forsvarsmini
steriet i sagen. Dette skete, og forsvarsministe
riet svarede den 4. august finansministeriet så
ledes: 

»Ved skrivelse af 15/5 1959 har Fællesor
ganisationen af Officerer i Hæren over for for
svarsministeriet påpeget, at det af centralorga
nisationerne for statens tjenestemænd nedsatte 
afgrænsnings11dvalgs overvejelser og forhand
linger med finansministeriet indebærer, at offi
ce1 er af specialgmppen skal henføres under 
centralorganisation Il. På baggmnd heraf har 
de officerer af s pecial gruppen, der er tilsl11ttet 
Fællesoganisationen af Officerer i Hæren, 
d. v. s. for tiden ca. 380 af ca. 430 officerer af 
specialgmppen i hæren og korpsene, på et sen
demandsmøde vedtaget at anmode f ællesorga
nisationens hovedbestyrelse om ved en hen
vendelse til forsvarsministeriet at søge udvfrket, 
at de kan forblive i Fællesorganisationen af 
Officerer i Hæren - under Danske Statsem
bedsmænds Samråd - på de n11værende vilkår. 
Således foranlediget anmoder fællesorganisa
tionen forsvarsministeriet om at søge 11dvirket1 

at af græns11ings11dvalget . .- indstilling ikke tages 
til følge, for så vidt angår officerer af special
gmppen. 
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Fællesorganisationen af Officerer i Hæren 
har senere ved skrivelse af 27/5 1959 tilsendt 
forsvarsministeriet genpart af en indstilling, 
der gennem Samrådet er fremsendt til finans
ministeriet. I denne indstilling fremfører fæl
lesorganisationen for11den pågældende perso
nelgmp pes ønske om at forblive i Fællesorga
niJationen af Officerer i Hæren, at en overfø
relse af officerer af spmalgruppen i hæren og 
ko1·psene til centralorganisation II på baggmnd 
af lov nr. 277 af 18/6 1951 om forsvarets ord
ning ( personellet ved værnene, korpsene m.fl.) 
og især bemærkningerne til denne må forekom
me at modvirke lovens tanker og anses for ttnd

t11rlig af et overvældende flertal af de berørte 
pe1'Soner og af organiJationen som helhed. 
Fællesorganisationen henstiller derfor, at man 
1mdlader at foretage den omhandlede overfo
re/se. 

Med påtegning af 25/6 1959 har finansmi 
nisteriet til forsvarsministeriets 11dtalelse over
sendt Samrådets følgeskrivelse af 22/6 1959 
tit f æltesorganisationens ovennæt 11/t.: henven
delse. Sam,·ådet henstiller at finansministeriet 
indhenter en 11dtalelse fra forsvarsministeriet 
om de i henvendelsen fremdragne synsprmkter 
og disses indflydelse på den organisationsmæs
sige placering af offirner af specialgmppen 
inden for røværnet og flyvevåbnet. 

Således joranlediget skal fouvarministeriel 
11dtale, &1t selv om man deler de af fællesorg<1-
nisationen fremdragne srnsprmkter ved1·ørende 
officerer af speciatgmppens tjenstlige place
ring og virke og har bemærket sig det af sage,~ 
berørte personels ønske 0111, at officerer af spe, 
rialgmppen forbliver som medlem af Fælles
organisationen af Officerer i Hæren, mel mini)
steriet være af den principielle opfattelse, a 
spørgsmålet om de enkelte personelg,-upper} 
henføring til de forskellige centralorganisatio
ner er et 1·ent organisationsanliggende, der son, 
S(Uant er ministeriet ,,vedkommende. Forsvars· 
ministeriet har derfor ikke ment at b111"de g,-ibt 
ind som af fællesorganisationen ønsket elle, 
tage afstand fra afgrænsningsudvalgets frem· 
satte indstilling. 



Specielt jor så vidt .mgår den af afgræns
ningsudvalget af givne indstillings indflydelse 
på den organisationsmæssige placering af off i
cerer af specialgruppen i søværnet og flyve
våbnet, mener forsvarsministenet, at konse
kvenserne af ministerietr ovenfor anført syns
punkter må være en tilsvarende henføring af 
søværnets og flyvevåbnets officerer af special
gru p pen til de respektive fenrikorganisationer. 
Forsvarsministeriet er dog vidende om, at for
manden for foreningen af søværnets officerer 
af specialgt'Uppen ikke finder en sådan over
føring hensigtsmæssig. 

Forsvarsministeriet sk<IL i tilslutning til oven
stående oplJSe, at de 3 fenrikorganisationer ved 
en fællesskrive/se af 13/1 1958 har meddelt, 
at de har oprettet forb11ndet af forsvarets be
falingsmænd af specialgruppen og anmodet om 
forsvarsministeriets godkendelse af, at forbun
det varetager sager af fælles interesse over for 
forsvars111inisteriet. Med henblik på genemfo
relse af ventuelle nye bestemmelser vedrørende 
forhandlingsret m.v. i lov om lønninger og 
pensioner m.v. til statens tjenestemænd samt 
de tre centralorganisationers forhandlinger om 
en ajo111 føring af de organisationsmæssige ram
mer har f orsvrsministeriet stille sagen i be, o 
indtil n111 men vil med denne anledning an
mode f enrkorganisationerne om efter omstæn
dighederne gennem Centralorganisation li at 
rejse spørgsmålet om n.ernte forbrmds godkne
delse over for finansministeriet. 

Endvidere har hærens og flyvevåbnets fen
rikorganisatione,· ved skrivelser af henholdsvis 
1916 1956 og 20/6 1957 meddelt forsvarsmi
nisteriet, at man har i·edtaget lovændringer, 
der indebærer, at tjenstgørende officerer af 
specialgmppen får adgang til at blive medlem
mer. På samme grundlag som ovenfor anført 
er disse sager stillet i bero, men de 2 organisa
ioner har ved skrivelser af henholdsvis 22/5 

og 16/3 1959 meddelt forsvarsministeriet, at 
man har indvalgt officerer af specialgmppen 
I. a. som formænd fo•· organisationernes ho-
•edbestyrelser, og hærens fenrikorganrsation 
plyser tillige, at den hm ændret navn til spe-

cialgt'Uppem hovedorganisation (hæren og 
korpsene). 0 gså disse spørgsmål vil forsvars
ministeriet med den givne anledning anmode 
organisationerne om at rejse over for finam
ministeriet. 

Forsvarsministeriet skal, for så vidt angår 
benævnelsen af ovenstående berørte personel
gm p per, henlede opmærksomheden på, at der 
ikke i loven om forsvarets ordning ( personellet 
ved værnene, korpsene m.fl.) er angivet nogen 
fælles benævnelse for de 3 personelkategorier 
( officerer af specialgmppen, fenriker og over
fenriker) .« 

Dette førte til, at repræsentanter for Fælles
organisationen af Officerer i Hæren ( ind. en 
officer af specialgruppen) under personligt 
fremmøde for finansministeren den 14 OKT 
1959 fremsatte nedenstående redegørelse: 

»Fællesorganisationen af Officerer i Hæren 
har vel skrivelse nr. 23-80 af 27 MAJ I 959 
over for finansministeriet behandlet spørgsmå
let om det organisationsmæssige tilhørsforhold 
for officerer af specialgruppen af linien i hæ
ren. 

Som det fremgår af ot•ennævnte skrivelse, er 
det Fællesorganisationens opfattelse, at office
rer af specialgruppen i hæren m.v., som hidtil, 
bør indtræde i Fællesorganisationen af Office
rer i Hæren, der er tilknJ•ttet Danske Statse111-
bedsmænds Samråd, og at dette forhold ikke 
bør ændres, selv om man i øvrigt godtager den 
af centralorganisationer111: foreslåede hovedre
gel for fremtidigt tilhørsforhold til organisatto
nerne. 

Fællesorganisationen af Officerer i Hæren 
ht1r motiveret denne sti/1:ng dels med de fomd
sætninger, som lov om forsvarets ol'dning ( pel'
sonellet ved værnene, korpsene m.fl.) har 
skabt, og dels med, at et overvældende f/e,-tal 
af officererne af specialgt'Uppen ønsker at for
blive i Fællesorganisationen af Officerer 1 Hæ
ren. 

Organisationen er bekendt med, at forsvars
ministeriet ved skrivelse nr. 1.kt.495.12-0 af 
4 AUG 1959 har 11dtalt sig over for finansmi-
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11isteren om organisationens ovennævnte skri
velse af 27 MA/ 1959. Forsvarsministeriet har 
ikke anfægtet nogen af de af Fællesorganisa
tionen af Officerer i Hæren fremfrte synsprmk
ter, men tværtimod givet organisationen med
hold i dens betragtninger. Forsvarsministeriet 
har imidlertid indtaget det standpunkt, at 
nævnte ministerium principielt må mene, at 
spørgsmålet om de enkelte personelgmppers 
henføring til de fo rskellige centralorganisat10-
ner er et rent organisationsanliggende, der 
som sådant er ministeriet ,,vedkommende. 

Fællesorganisationen af Officerer i Hæren 
finder til dette standpunkt at burde anføre føl
gende: 

Lov nr. 277 af 18 /UN 1951 om forsvarets 
ordning ( personellet ved værnene, korpsene 
m.fl.) var en politisk nyskabelse på personel
ordningens område. De baner, man ved denne 
lov betrådte, har ikke tidligere været anvendt 
i hæren. Det vil være bekendt, at ordningen 
blev gennemført som en politisk beslutning, 
,,den at den var tiltrådt af nogen tjeneste
mandsorganisation. 

Da loven var vedtaget, var det såvel de hid
tidige officerers som de ny11dnævnte officerer 
cif specialgmppens opfattelse, at en loyal efter
levelse af loven også måtte have konsekvens på 
det organisationsmæssige område, nemlig så
ledes, at officererne af specialgmppen optoges 
i den eksisterende officersorgamsation for offi
cerer af hæren. 

Officererne af speci.1lgr11ppen blev stærkt 
støttet i denne opfattelse af formanden for for
svarskommissionen, senere forsvarsminister 
Rasm11s Hansen, idet denne ovel' for de nyud
nævnte officerer af specialgruppen direkte ud
talte, at det måtte være en nødvendig konse
kvens af den nye lov, at officererne af spec1al
gmppen optoges i den bestående officersorga
nisation. 

Overførelsen af de 11)'/tdnævnte officerer af 
specialgmppen til Fællesorganisationen af Of
ficerer i Hæren baserer s1g således på den poli
tiske besl11tnmg, som kom til udtryk i foran-
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nævnte lov om personellet ved værnene. Fæl
lesorganisationen af Officerer i Hæren må her
efter mene, at spørgsmålet om, hvorvidt dette 
forhold skal ændres, også må 1·ære et spørgs
mål om politisk og ikke som forsvarsministeriet 
fomdsat af organisationsmæssig karakter, for så 
vidt som den af afgrænsningsudvalget fore
slåede ordning efter organisationens skøn 
11/vivlsomt berører hele det grundlag, på hvil
ket personel/oven af 1951 er b_ygget. 

Fællesorganisationen af Officerer i Hæren 
må i øvrigt i det hele henholde sig tit, hvad 
den har udtalt over for det høje finansministe 
ri11m i sin sk1·ivelse af 27 MA/ 1959.« 

Den 18 JAN svarede finansministeriet så
ledes: 

»Under henvisning til Fællesorganisationens 
skrivelse af 14. oktobe1· f.å. og senere sted
ftmdne personlig henvendelse vedrørende det 
organisationsmæssige tilhørsforhold for office
rer af specialgruppen af linien i hæren skal man 
meddele følgende: 

De af statstjenestemændenes centralorganisa
tion II med skrivelse af 21 . au gast f .å. til fi
nansministeriets godkendelse fremsendte t•ed
tæ gter for S peciat gm p pens Hoverorganisation 
(Hæren og korpsene) har i anledning at Fæl
lesorganisationens henvendelse været drøftet 
med repræJentanter for Jtatstjenestemændenes 
3 centralorganisationer og forsvarsministeriet. 

I de nævnte vedtægter er der 1 overensstem
melse med de af centralorganisationerne i fæl
lesskab opstiJ/ede hovedretningslinier for den 
fremtidige tilrettelæggelse af det organisations
mæssige tilhørsforhold til etatsorganisationerne 
foreslået den ændring i den m1gældende ord
ning, for så vidt angår officerer af specialgmp
pen i hæren m.v., at de pågældende tjenteste
mænd ikke fremtidig optages i fællesorganisa
tionen, men forbliver i Specialgmppens Hoved
organisation (Hæren og korpsene) efter ud
nævnelse fra overfenrik. 

En sådan ordning er i overensstemmelse med 
den retningslinie, som centralorganisationerne 
har opstillet, og som almideligt følges, nemlig 
at en tjenestemand ved ,wancement i lige linie 



- uden fornyet uddannelse - forbliver i den 
organisation, hvor han som tjenestemand er 
begyndt. 

Efter såvel centralorganisation l'I' s som Sam
rådets opfattelse er der, for så vidt angår de i 
nærværende sag omhandlede tjenestemænd, 
ikke fornøden anlednig til at gøre fravigelse 
fra det anførte hovedprincip, og da der ej hel
ler fra forsvarsministeriets side €1' fremsat ind
iendinger 1 den nævntr1 henseende imod de 
foreliggend vedtægter fv, Specialgmppens Ho
vedorganisation, samt da endvidere ingen 1111-
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værende organiseret tvinges til at skifte organi
sation, finder finansministeriet - uanset det af 
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anførte - ikke fornøden anledning til på det 
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Man kan komme med mange kommentarer 
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Forsvarsproblemer i aktuel belysning 

Det veste11ropæ1ske land, hvis økonomi efter ,mden v<:rdenskrig har 
været hårdest belastet med forsvarsudgifter, er Frankrig, der samtidig 
har måttet kæmpe med indre vanskeligheder, der savner sidestykke i 
ethvert andet land. Forll(len at være medlem af NATO og derved be
kræfte sin samhørighed med den ovrige frie verden, har Frankrig væ
ret hårdt engageret, både økonomisk og militært , i .rine oversøiske be
siddelser. 

En nyorientering i fransk politik indtrådte, da general de Gattlle 
i maj 1958 blev 11algt til pr.-esident . Hans første forsvarsminister, 
Pierre G11illa11mat, giver i nedenstående artikel ( 1959) sit syn på 
Frankrig og dets forhold til den ovrige frie i·erden. Han opfordrer 
blemdt andet til et større økononmk og militært samarbejde mellem 
de vestlige lande for at vi bedre kcm opfylde de forpligtelser og krav, 
fremtiden vil petlægge os i form t1f et ansvar overfor de tmderudvik
lede landes beståen som frie samf11nd og overfor vor egen sikkerhed 
og frihed. 

Siden den anden verdenskrigs afslutning er 
det blevet klart, at modsætningerne mellem Øst 
og Vest skaber forsvarsproblemer af global ka
rakter. Den frie verden må, da den står overfor 
en samlet, enkelt trussel, opretholde et forsvars
apparat, der er lige så samlet og enhedspræget. 

Oprindelig var den frie verdens forsvarsor
ganisation baseret på to antagelser: 

( a) Den kommunistiske trussel var primært af 
militær natur. 

(b) Militære og politiske planer kunne sam
tidig bringes til udførelse i tre nøgleom
råder: Europa, Mellemøsten og det sydøst
lige Asien. 

Europa, der var direkte udsat for en sovjet
tisk trussel, blev dækket ved oprettelsen af 
NATO. 

I Mellemøsten ser vi e:t. klassisk eksempel på 
et dårligt forsvarssystem. På tur er de vestlige 
lande, først og fremmest Tyskland, Italien, 
Frankrig og Storbritanien blevet udelukket fra 
dette område, på grund af uenighed mellem 
disse lande. 

Som følge af SEATO ( Sydøstasiens »atlant
pagt« -red.) er der blevet oprettet en række 
baser i Sydøstasien, hvilket gør det muligt hur-
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ligt at imødegå et fjendtligtsindet angreb moJ 
dette område. 

I de seneste år er man i Vesten blevet kl.ir 
over, at 

- den kommunistiske trussel foruden at 
være af militær karakter også har andre 
vigtige sider. Dens ideologiske og økono
miske muligheder kommer klart for da
gen i de underudviklede lande i Asien, 
Afrika (ja, endog på det amerikanske 
kontinent. red.) 

- området, der er genstand for den mest 
direkte kommunistiske trussel, har skif
tet. På grund af utilstrækkelige forsvars
foranstaltninger c1 Mellemøsten blevet 
det primære mål for kommunistisk op
mærksomhed i stedet for Europa. Resul
tatet heraf er, at store landområder i 
Nord- og Mellemafrika er truet, medens 
de livsvigtige oliefelter i Mellemøsten er 
direkte udsat. 

- den videnskabelige udvikling og de mo
derne våben har i uhyggelig grad øget <le 
økonomiske byrder i forbindelse med 
opretholdelsen af et tidssvarende for
svarsapparat. 



For at kunne overleve må og skal den frie 
verden tilpasse sig disse nye og stadig skiftende 
krav. Vi behøver en organisation, der vil gøre 
os i stand til at reagere overbevisende i den 
ideologiske kamp, der konstant udkæmpes i 
radio og presse. Under de nuværende omstæn
digheder synes den frie verden ofte at være 
den »skyldige«, selv om vi har retten på vor 
side. 

Et andet krav til os er formuleringen af et 
økonomisk hjælpeprogram på bredt grundlag 
for at ophjælpe de underudviklede landes na
tionale økonomi. Et sådant program er nød
vendigt for at beskytte landene mod en økono
misk infiltration fra sovjetrussisk side. Det er 
ligeledes nødvendigt, at vi til stadighed ændrer 
vore forsvarsplaner for at kunne mødegå alle 
nye trusler og infiltrationer. 

Den fri verden må derfor samarbejde både 
indenfor videnskaben og produktionslivet for 
at undgå unødvendigt spild af de økonomiske 
midler og for at undgå, at man arbejder pa 
løsninger af de samme problemer samtidig i 
flere lande. 

Endvidere må den frie verden skabe en fæl 
es økonomisk politik for at kunne modstå de 
ngreb, en statskontrolleret økonomi med let-

1ed kan udføre mod den frie økonomi. 

Hvorledes passer Frankrig så ind i dette 
erdensbillede? 

Frankrig er formodentlig den vestlige nation, 
er har været - og stadig er - dybest enga
eret i den ideologiske kamp mellem Vest og 
st. I flere tilfælde, f.eks. i Indokina, h::i.r 

enne kamp givet sig udtryk i åben konflikt, 
g kun en hurtig vestlig indgriben har forhin
ret, at Sydkorea, Laos, Cambodia og store dele 
f Viet-Nam er kommet under kommunistisk 
erredømme. 

En anden fransk forpligtelse har været at 
ikre en tidssvarende udvikling i dets oversø
ske protektorater for at forsvare disse mod 
ommunistisk infiltration. I denne forbindelse 
ar Frankrig givet Tunis, Marokko og Guiana 
eres uafhængighed. Andre afrikanske stater, 

der har fået tilbudet om det samme, har valgt 
at forblive som medlem at det franske stats
samfund. 

En betydelig fransk hjælp af økonomisk og 
teknisk art er ydet til de underudviklede lande. 
Frankrig har til hensigt at fortsætte dette pro
gram. 

En del af dette hjælpeprogram, udnyttelsen 
af Saharas resourcer, forventes at få blivende 
værdi for landene i dette område, ligesom det 
vil hjælpe hele den vestlige verden, hvis olie
tilførslerne fra Mellemøsten pludselig skulle 
udeblive. 

Forholdet til E11ropa. 

Under Berlin-krisen demonstrerede Fran
krig, at vi tillægger Europa og NATO den 
primære militære betydning, men vi m11. ikke 
opgive de svagere nationer i Afrika på grund 
af den sovjetrussiske trussel. Det er i denne 
ånd Frankrig føler sig forpligtet til at forsvare 
de afrikanske stater, der oprettes nu, mod 
denne trussel udefra. P:J.ris-Brazzaville aksen, 
der strækker sig gennem Middelhavet og Al
gier, betragter vi som en ting af største vigtig
hed for den vestlige verdens forsvar og for 
opfyldelsen af Frankrigs nationale forpligtel
ser. 

Af denne årsag erkender Frankrig den trus
sel, der kommer til udtryk i Algier. Vi ken
der vor modstanders totalitære karakter, den 
terrorstat han vil oprette, ligesom vi kender 
<len tilbagegang, som 1~0 sovjetrussisk sejr vil 
udgøre for den algierske befolkning. Og 
Frankrig erkender de tragiske følger en brist 
på den auropæiske-af rikanske akse vil få for 
det franske statssamfund, for Nordafrika og 
for hele den vestlige verden. 

Frankrigs forpligtelser som stormagt kom
mer til udtryk ved et nationalt ansvar både 
indenfor og udenfor NATO. For at opfylde 
disse forpligtelser, har vi gennem de sidste år 
ofret betydeligt for at fuldkommengøre vort 
militære udstyr. 
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Det ~es af ovenstående, at Frankrig, mere 
end før, er et nøgleområde i forsvaret af den 
frie verden og den vestlige civilisation. Vi er 
midt i såvel en militær ~om en økonomisk og 
ideologisk kamp. Vi føler, at vi ved at fort
sætte denne kamp opfylder vor forpligtelse 
som stormagt. 

Frankrig ønsker forståelse og hjælp fra he
le den vestlige verden. Vi håber, at den vest
lige verdens enighed om mål og midler vil 

vise sig stærke nok til at forhindre en mod
stander i at drive en kile ind mellem os. 

Det er tvingende nødvendigt for Frankrig, 
at vi godkendes moralsk, og at vi hjælpes i 
teknisk henseende og at vort forsvar tilpasses 
den herskende trussel. Hvis den frie verden 
ønsker at overleve, må den forberede fremti
den bedre end det er tilfældet nu. Vi må se 
mere realistisk og sikkert på fremtidens pro
blemer og deres løsning. 

I BOG KRONIK 

Efterhånden går det med flyvningen som 
med andre sider af den moderne civilisations 
teknik. Mere og mere griber den direkte og 
indirekte ind i hverdagens liv. Men samtidig 
foregår der en stærk opdeling i specialiserede 
fagområder, der afgrænses af økonomiske, 
forskningsmæssige og militære interesser. Den 
enkelte ser sig stillet overfor en næsten uløse
lig opgave med at danne sig et pålideligt 
overblik over såvel øjeblikkets som de frem
tidige muligheder. Uanset hvor nært man er 
knyttet til flyvningen på et eller flere områ
der, må man dog se udviklingen gå forbi på 
adskillige andre uden at kunne følge med. 

Hertil kommer, at de:r med en vidt frem
skreden fuldkommengørelse af missilerne føjes 
en ny side til flyveteknikkens udvikling. Man
ge har tøvet med at se denne gren som en del 
af flyvningens verden, hvadenten det nu er, 
fordi de vidtrækkende perspektiver skræm
mer, eller fordi man mener at se en ubehage
lig konkurrent deri. Ikke desto mindre er mis
silteknikken et ægtefødt barn af den udvik
ling, som flyvningen har gennemløbet Et barn 
med fantastiske udviklmgsmuligheder, javist, 
men dog ikke anderledes, end at perspektiver
ne skal vurderes i sammenhæng med frem
skridtene indenfor de øvrige, såkaldte kon
ventionelle områder. På godt og ondt flyvning: 
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som teknik, som samfærdselsmiddel, som 
magtfaktor og - ikke mindst - som et fa 
scinerende stykke nutidshistorie. 

Allhems uforlignelige »Et tår i luften« fo
religger nu i 11. årgang. Her er historien, le
vende og sagligt berettet af fagets førende 
penne. Mænd, der kender deres metier til 
bunds. I tekst og billeder følger de veloplagt 
flyvningen på alle dens mange områder, ikke 
blot i Sverige, men overalt, hvor den spiller 
en rolle. 

Med den allerstørste interesse læser man om 
FN-observatørgruppen UNOGIL's tjeneste 1 

Libanon i de kritiske dage, da revolten i Irak 
truede med at sætte Mellemøstens olie i 
brand. Bag det reportagemæssige ydre oprul
ler dette kapitel et helt stykke kulturhistorie, 
isprængt glimtvise pudsigheder, som vester
lændingene - deriblandt danske flyvere og 
teknikere - kom ud for i det fremmedartede 
l.md. Man kunne nævne afsnittene om luft
farten, i SAS og på verdensmarkedet, men 
det synes ikke retfærdigt at fremhæve noget 
afsnit fremfor de øvrige. 

Dette er bred orientering for specialisten 
som for nybegynderen. Man kan tage »ett år 
i luften« som en roman - den er mere spæn
dende end noget opdigtet drama - eller man 



~an anvende den som et nyttigt opslagsværk 
- man vil vende tilbage til dette væld af saglig 
>plysning igen og igen. 

Helt i særklasse stir billed-stoff et. Her er i 
,amme bog en flyvningens billedkavalkade i 
lybtryk, kliche og offset. Fantastisk er den 
anke, der først melder sig. Blot for illustra
ionernes skyld købes den overalt i verden. 

Med dette gedigne stykke flyvelitteratur er 
ier en gang for alle slået en solid pæl igen-
1em alle fortærskede pistande om, at bøger 
im flyvning ikke har noget marked. Den bør 
'inde en køber i enhver, som mener, at flyv-
1ingen kommer ham ved. 

Ett ir i luften, af Bill Bergmann og S. 
'\rthur Svensson. Allhems Forlag, Malmo. 
ligt illustreret. Pris indb.: kr. 21,-. 

L. C. 

Det amerikanske flyvevåbens Blå Bog, bind 
I ( The Air Force Blue Book, Volume 1. Mili
ary Publishing Institute Ine., New York). 
~84 sider, 36,90 kr. Arnold Busk's boghan
lel. 

Denne bog, der er udarbejdet i nær sam-
1irken med det amerikanske flyveviben, er 
:len første af en serie årbøger om De Forene: 
le Staters væbnede styrker. Forfatterne giver 
)å 384 sider en så utrolig varieret mængde 
nateriale, at det næsten er umuligt at tænke 
)å en side af det amerikanske flyvevåbens hi
;torie, organisation, opgave, udstyr eller stra
egi, der ikke er blevet behandlet. Endnu vig
igere er det, at stoffet:; kvalitet fuldt ud er 
)å højde med mængden. 

Bogens hovedafsnit er på 136 sider og har 
itlen : »Air Force Facts«. Det indeholder en 
detaljeret beskrivelse af hvlert enkelt kom

andos styrke, opgaver, historie, organisation, 
dstyr og baser, en gennemgang af den gæl
ende linieordning for personellet, en omtale 
f alle flytyper og missiler, der er i tjeneste, 
amt en gedigen kronologisk opstilling af 
merikansk militærflyvnings historie fra den 

første ballonopstigning i 1861 til affyringen 
af et missil fra et B-58 bombefly i december 
1958. 

For et operativt kommando er beskrivelsen 
af den strategiske bombekommando ( SAC) 
typisk. SAC har et personel på ca. 225,000 
med 3600 kampbesætninger, 2000 kampfly og 
800 støttefly, der er organiseret i 45 bombe
af delinger og 45 støtteeskadriller. SAC har 48 
baser i USA, 4 i Afrika, 3 i Canada, 1 i Mel
lemamerika, 2 på Grønland, 5 i Spanien, 1 
i Stillehavet og 14 i England. SAC flyver 
100,000 timer om måneden, udfører 3500 
luftoptankninger om ugen. En trediedel af 
dets bombefly kan være i luften med et kvar
ters varsel. SAC' s bevillinger beløber sig til 
ca. 10,500 millioner dollars om året. 

Typisk for et »støtte<<kommando er beskri
velsen af det amerikanske flyvevåbens »flyve
materieltjeneste« ( AMC). Dette kommando 
har et personel på ca. 200,000 og administre
rer et beløb på ca. 35 milliarder dollars. AMC 
køber, kontrollerer, fordeler og vedligeholder 
flyvevåbnets materiel overalt i verden, lige
som det køber og foråeler flyvemateriel til 
mere end 30 lande igennem våbenhjælpspro
grammet ( MAP) . Som et udtryk for det ar
bejde AMC udfører, kan anføres, at komman
doet har 16,000 hovedleverandører, 143,000 
underleverandører og 29,000 andre leveran
dører. 

I bogen kan rekruttet1 se hvordan og hvor, 
han skal uddannes, piloten kan læse om frem
tidens fly og udstyr, og lægmanden kan ind
hente oplysninger om lidet kendte sider af 
flyvevåbnet, f. eks. feltpræsternes arbejde og 
om livet på en flyvestation i Alaska, 50 miles 
fra Rusland. Ind imellem de instruktive ar
tikler er anbragt historier med relation til li
vet i det amerikanske flyvevåben . 

Alt i alt må bogen siges at være af stor 
værdi for enhver, der ønsker at være med på 
noderne og som vil kende vort store »forbil
lede« til bunds. 

j . Skjøth 
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Srmneyvale, Californien. Rumfartøjerog satel
liter vil være af stor betydning som »flyvende 
skildvagter(< i fremtiden, hvor de øjeblikkeligt 
vil opdage, når et missil bliver afskudt. De 
kan holde dem under stadig kontrol og give 
de fornødene oplysninger til forsvaret. 

Udtalelsen bliver fremsat af den amerikan
ske generalløjtnant Bernhard A. Schriever ved 
indvielsen af en ny prøvestation for satelliter. 
Han hentydede specielt til to nye satelliter Mi
das og Samos, der er under udvikling hos Lock
heed Aircraft. Midas arbejder med infrarøde 
stråler til opdagelse af fjentlige missiler. 

Generalløjtnant Schriever udtalte, at USA i 
teknologisk henseende ikke er bagefter på dette 
område. Atlas har således overtruffet alle for
ventninger. Den er i produktion, og det er kun 
med hensyn til antallet, men er lidt bagefter 
endnu. Af de 18 jordsatelliter, der er sat ind i 
en bane, har de 15 været amerikanske. 

Ved indvielsen blev for første gang demon
streret en ny motor af Lockheed. Den har fået 
navnet Agena og er i stand til at sende svære 
rumfartøjer ud i rummet, og efter et stop kan 

den starte dem igen og ændre fartøjets kurs. 
Den anvendes både til Discoverer, Midas og 
Samos. Af de første otte afskydninger med A
gena, var de seks vellykkede. 

B11rbank, Californien. De amerikanske luftstyr
ker har af sluttet forhandlinger om kontrakter 
på 2 7 5 mill. dollars i det store satellit program 
med Lockheed Aircraft. De omfatter godt 56 
mil!. $ for Discoverer, 157 mil!. for Samos og 
60 mil!. for Midas, og Lockheed vil herefter 
have ordrer på ½ milliard dollars for disse tre 
satelliter. 

Det amerikanske Discoverer program om
fatter en lang række forskningsopgaver, hvor
fra man kan få vigtige oplysninger til de mili 
tære satellit systemer. Midas skal bruges i vars
lingstjenesten mod fjentlige luft- og missil 
angreb ved hjælp af infrarøde stråler. Med ud 
viklingen af dette system forventer man at 
kunne få den dobbelte frist til modangreb. Sa
mos er luftstyrkernes kodenavn for de satel
liter, hvorfra det skal være muligt at modvirke 
de fordele, en eventuel fjende kan have af sin 
spionagevirksomhed. 

C. W. S. Svineslagterier Afs 
HERNING OG SKJERN 
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MedBP 
for fremtidens 

flyvning ... 

Fremtidens fly er jet-fly. S.A.S. har 
Caravellen i regelmæssig drift og 

Douglas DC 8 er på trapperne. En 

militær version af Boeing 707 jet-lini
ren indleder her jet-kæmpernes epoke 

i Københavns Lufthavn og tanker 

50.000 liter BP jet brændstof. 

MED BP FOR KVALITET 

BP jet-brændstoffers høje kvalitet skyl
des den intensive forskning BP gen
nemfører for hele sin produktion. 
BP betyder højeste kvalitet overalt i 
kædtm: Produktion - Transport -
Leverance. 

~'!P 
- en verdensindustri 

i Deres tjeneste 
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Engelske raketproblemer 
- og danske! 

For nylig kunne man under store overskrifter læse 
i dagspressen, at den engelske regering nu helt har op
givet sit vidtgående raket-projekt. Det drejer sig som 
bekendt specielt om Blue Streak-raketten, et strategisk 
gengældelsesvåben med kerneladning, der var tænkt 
som en afløser for Bomber Commands m,værende »V
bomberflåde«, men også andre raketformer under ud
vikling synes berørt. 

Hermed er del' sat et endeligt prmktum for det am
bitiøse program for det engelske forsvars udvikling 
(mere specielt flyvevåbnets automatisering), som kom 
til 11dtryk i den berømte (berygtede) »Hvidbog« om 
forsvaret, som den daværende forsvarsminister, Mr. 
Drmcan Sandys, udsendte i 1957. Som det vil erindres, 
var hovedindholdet af dette dokument, at der ikke vil
le blive af givet bestilling på flere bemandede fly - j,1-
!(ere til »Fighter Command« så lidt som strategiske 
bombere til »Bomber Command« - ud over, hvad der 
var i prod11ktion. Man ville i fremtiden basere både 
forsvar og angreb udelukkende på raketter, og al vi
dere udvikling af bemandede fly til de to nævnte for
mål skulle standses. 

Det har allerede gennem nogen tid været klart, at 
det ikke var muligt at foretage overgangen fra et »kon
ventionelt« flyvevåben til en automatisk »All Racket 
Force« i et spring. Dertil er problemerne navnlig ved
rørende hjemmeluftforsvaret alt for komplicerede. 

Allerede året efter »Hvidbogen«s fremkomst kon
kl11dere en engelsk »Imperie konference« af flyvesag
kyndige i, at udviklingen af bemandede jagerfly burde 
fortsætte. 

Et tilsvarende synspunkt er senest kommet klart til 
udtryk 11nder general Norstads foredrag i officersfore
ningen i febmar. Efter generalens skøn ville de,· være 
bl'llg for bemandede fly i luftforsvaret endnu i 10-15 
år. Synsp11nktet blev yderligere uddybet herhen, at der 
i løbet af denne periode måtte regnes med en gradvis 
ændring af styrkeforholdet fra den øjeblikkelige situa
tion, hvor man måtte karakterisere raketstyrkerne som et 
supplement til flystyrkerne, til en sit11ation i sl11tningen 
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af perioden, hvor det modsatte muligvis ville 
være til/ ældet. 

Arsagerne til, at projektet opgives, siges nu 
at være af økonomisk art, men det kan næppe 
være den f11lde sandhed. Resten af sandheden 
skjuler sig formentlig i den kendsgerning 
( som påvist andet steds i bladet), at hele pro
jektet - og dermed hele gmndlaget for for
svarsordningens bestemmelser 1,;edrørende fly
vevåbnets forhold - har hvilet på et fejlskøn 
af dimensioner. - 0 g heri ligger baggmnden 
for »Flyvevåbnet«s særlige interesse for sagen. 

Der er jo nemlig ingen tvivl om, at »Hvid
bogen« af 1957 også har sat s1g spor i dansk 
forsvarspolitisk og forsvarsfaglig tænkning. 
Når det fra nogle sider - så galt fra en en
kelt værnschefs side - har været hævdet, »at 
man lige så godt kunne nedlægge flyvevåbnet, 
det skal jo nedlægges om en fire, fem år alli
gevel«, er det nærliggende at antage, at det er 
»Hvidbogen«s, som det nu kan ses, kataJtro
f ale fej Is k ø n, der slår igennem. 

Men hele sagen har også på anden måde pa
ralleller til danske forhold. 

I England som i Danmrak gennemførte man 
en ny forsvarsordning mod de ansvarlige sag
kyndige1 indtrængende 1·åd. 

I England byggede man en forsvarsordning 
på et strategisk fejlskøn. - I Danmark fik vi 
en forsvarsordning, som ikke bygger på nogen 
11dformet strategi, eller nogen klar opgavefor
deling overhovedet. 

I England ville man hurtigt gennemføre 
overgangen til et automatiseret luftforsvar ba
seret alene på raketstyrker, men man gik dog 
konsekvent til værks ved at lade raketf onnatio
nerne organisatorisk erstatte nedlagte eskadril
ler, og undgik derved at bryde eksisterende 
( og naturlige) ansvars- og kommandolinier, 
operativ og teknisk samhørighed m. v. - I 
Danmark vil man gå gradvis til værks med 
hensyn til at lade raketstyrker afløse de fly
vende eskadriller, men man er til gengæld gå
et inkonsekvent til værks, idet man med de fo
reløbigt tmfne dispositioner har foruddiskon-
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leret en ordning, der går på tværs af naturlige 
og nødvendige hensyn til ansvars- og komman
doforholdet. 

Det må t•ære rimeligt i denne forbindelse at 
pege på, at overvejelse,· med henblik på at ska
be: et eentydigt ansvarsforhold, korte, klare og 
rette kommandolinier samt en enkel og sim
pel operations-teknik ( for samarbejdet) i en 
lang række NATO-lande har medført, at de 
nyoprettede raketafdelinger er placeret som or
ganisatoriske enhede,• tmder flyvevåbnet på 
lige fod med varslingsenheder, flyvende eska
driller m. v. 

Dette er eksempelvis tilfældet i England, i 
Tyskland, i Holland og i Norge (hvis stilling
tagen vi jo ellers plejer at være lydhør over 
for) . 

Det er åbenbart, at tekniske og forsynings
mæssige overvejelser - hemnder især erken
delsen af, at de yderst komplicerede elektroni
ske installationer i 1·aketterne ikke lader sig 
vedligeholde (reparere) tiden gennem assi
stance fra flyvevåbnet - trækker i samme ret
ning som de kommandomæssige og operative. 
Dette har ojensynligt været af gørende for den 
svenske ordning tmder hvilken flyvevåbnet 
har den operative kommando ove,· 1·aketfor
svaret, flyvevåbnets tekniske tjeneste ( flygfor
valtningen - der svarer til flyvemater1eltje 
nesten) ejer og forvalter (forsyner og vedlige-, 
holder) raketmateriel/et, medens selve 1·aket
stillingerne foreløbigt betjenes af personel fra 
hæren. 

Den endelige beslutning vedrørende disse 
forhold trænger sig pli, og kan ikke uden ska
de vente ret meget længere. Eftersom gansk4 
de samme operative, kommandomæssige og 
tekniske forhold, som har været af gørende fo, 
de nævnte landes stillingtagen, eksisterer he,

1 vil den eneste Stinde og rationelle løsning væ· 
re, at NIKE-bataillonen gøres til en organisa· 
torisk enhed under flyvevåbnet, og at planlæg· 
ningen af eventuelle yderligere tilkommendt 
raketenheder overlades til flyverkommandoen 



Bevæbning af jagerfly 
Af KL. ]. Skjøth og FL. I (R) 0. ]. Rasmussen. 

legrænsninger i automatkanoners anvendelig
,ed i fly. 

I sidste nr. af »Flyvevåbnet« omtaltes de 
orskellige former for angreb, jagere kan fore
age mod bombefly samt de forhold, der be
~rænser fastindbyggede, fremadrettede kano-
1ers anvendelighed. I den sidste ende afhænger 
,evæbningens effektivitet af flyets ydeevne 
(perfomance) og besætningens (pilotens) dyg
:ighed. En god kanon er uden betydning, hvis 
1ffyringsplatformen er ustabil, d11.rligt placeret 
i forhold til m11.let eller hvis skytten er inkom
petent. 

Siden første verdenskrig har jagerflyenes 
bevæbning udviklet sig fra h11.ndv11.ben til 7,62 
mm og 12,7 mm maskingeværer samt 20 og 
30 mm kanoner. Denne udvikling har været 
nødvendig, fordi bombeflyene i tidens løb er 
blevet mindre s11.rbare. Forbedringerne i bevæb
ningen har imidlertid ikke kunnet gennemf ø
res, uden at man har m11.ttet bøde derfor i form 
af tungere, større og mere kompliceret udstyr. 

Krav, der må stilles til en kanon, der skal 11d
gøre bevæbningen i et moderne jagerfly. 

Hvis vi betragter de to angrebsmetoder -
jagerkurven og kollisionskursen - og m11.let 
( et transonisk bombefly) kommer vi til føl
gende konklusioner: 

( a) Målets hastighed vil være stor, og den ef
fektive ildafgivelsestid vil være kort. Pro
jektilet skal derfor have en meget høj be
gyndelseshastighed, siledes .at skudbanen 
bliver flad . Derved lettes sigtningen, sam
tidig med, at ildafgivelsen bliver mere 
nøjagtig over store afstande, hvilket er 
nødvendigt, da afbrydningsaf standen vil 
være stor. 

(b) For at forøge chancerne for nedskydning, 
især i et kollisionskursangreb, m11. der 

kræves en høj skudkadance, s11. den nød
vendige projektiltæthed kan opn11.s pli. et 
lille areal pli. kortest mulig tid. 

( c) Tidsforsinkelsen mellem initieringen af 
affyringskredsløbet og skudafgangen skal 
holdes på et minimum. 

( d) Et projektil med brisant sprængning er 
nødvendigt. For at sikre et moderne, tran
sonisk bombeflys ødelæggelse skal der 
teoretisk sprænges ½ kg sprængstof inde 
i flyet . En eksplosion af denne størrelse i 
nærheden af flyet er ikke tilstrækkelig, 
idet moderne fly er konstrueret til at 
kunne modst11. kraftige, ydre anslag. 

For at udstyre en jager med en tilfredsstil
lende bevæbning, skal alle ovennævnte krav 
opfyldes samtidig med, at kanonerne skal være 
så lette, at de ikke influerer nævneværdigt på 
jagerens ydeevne. Som det vil blive vist i det 
efterfølgende, kan disse krav uheldigvis ikke 
opfyldes alle på een gang. 

Metoder til opnåelse af de ønskede egenskaber. 

( a) Høj begyndelseshastighed. 

Normalt betragtes en begyndelseshastighed 
på 2500-3000 fod/sek. som værende høj. 
Men for at en kanon fuldt ud k.an opfylde vore 
ønsker, bør begyndelseshastigheden være op 
mod 3500 fod/sek. 

Ved affyringen af et projektil fra en kon
ventionel kanon antændes og forbrændes en 
lille mængde fast drivstof meget hurtigt, hvor
ved der udvikles varme gasarter ved et meget 
højt tryk, hvilket forårsager, at projektilet .ac
cellereres gennem løbet og gives en høj mun
dingshastighed. Det er muligt at måle gastryk
kene og projektilhastighederne på forskellige 
punkter langs løbet, og de således opnåede 
kurver giver os en bestemt kanons »trykkurve<< 

s 



og »hastighedskurve«. Et typisk eksempel er 
vist i fig. 1. 

{O ' 
l 

cfø.ru..d 
vikling! 

i 
~o 40 

1000 

60 <!JO fOO fl.0 l~O 
Prqj,ktllnu1dr/ng i tomM,r; 

Fig. 1: En bestemt kanons tryk- og hastigheds
kurver. 

Af kurverne fremgår, at i det øjeblik, pro
jektilet begynder sin bevægelse, er gastrykket 
i kammeret allerede omkring 2 tons/sqni. 
Trykket stiger hurtigt til et maksimumspunkt 
( P MAX), før det hurtigt falder til en meget 
mindre værdi (P MUND) i det øjeblik, pro
jektilet forlader mundingen. Drivstoffet er op
brugt kort efter P MAX, før projektilet har 
gennemløbet 1/3 af løbets længde af følgende 
årsager: 

1) Når drivstoff et er opbrændt, afkøles driv
stof gasserne adiabatisk, og jo før denne 
proces starter, jo mindre bliver varmened
brydningen af løbet, jo lavere bliver P 
MUND, og derfor bliver trykbølgen og 
ildglimtet ved mundingen mindre. 

2) Hvis drivstoff et først er opbrændt langt 
fremme i løbet, vil det være svært at opnå 
en konstant mundingshastighed fra skud til 
skud, hvilket er en forudsætning for at op
nå den ønskede nøjagtighed. 

Hastighedskurven viser, at 2/3 af mundings
hastigheden opnås i første halvdel i løbet, og at 
accelerationen nær mundingen er lav. Mun
dingshastigheden bestemmes som det arbejde, 
drivstofgasserne udfører på projektilet, et ar
bejde, der er proportionalt med arealet under 
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trykkurven. Trykkurvens form er derfor af stør
ste vigtighed ved en bestemmelse af mundings
hastigheden. Det vil ses, at man kan forøge 
arealet under trykkurven på to måder: ved at 
hæve trykket på alle punkter langs løbet ( ved 
at forøge mængden af drivstof) eller ved at 
gøre kurven mere flad ved anvendelse af et 
drivstof, der brænder langsommere. Et for
hold, der nødvendigvis ikke forøger P MAX, 
men hæver trykkene efter P MAX. Enhver af 
disse to metoder vil forøge mundingsmastig
heden. 

Metoderne til forøgelse af mundingshastig
heden kan opswnmeres således: 

1) Ved at forlænge løbet. Et betydeltgl læn
gere løb vil kun forøge hastigheden lidt, 
hvilket ses af hastighedskurven. Uheldig
vis forøger denne metode kanonens vægt 
uforholdsvis meget. 

2) Ved at forøge drivstoffets vægt. Derved 
1 

skabes en betydelig højere mundingshastig
hed, men samtidig vokser gastrykkene. For 
at sikre, at løbet ikke belastes over metal
lets flydegrænse, skal løbets væg laves tyk
kere, hvilket forøger vægten. Desuden vil 
den større mængde drivstof fordre et større 
patronhylster, hvilket peger i retning ai 
nedsat skudkadance og en mere komplice
ret patrontilføring. En anden ulempe, der 
er mindre åbenbar, er, at projektilet vil ac
celerere hurtigere. For at modstå de derved 
opståede større gnidningskræfter, må del 
have en tykkere væg (kappe), hvorved 
sprængladningens størrelse reduceres, hvil
ket ikke er formålstjenligt. 

3) Ved at anvende en stor dosis flegmatiseret 
drivstof, der som bekendt brænder ret lang
somt i begyndelsen, vil man forøge mun
dingshastigheden betydeligt. Maksimaltryk
ket forøges ikke i en sådan grad, at et be
tydeligt sværere løb er nødvendigt, men der 
er flere alvorlige ulemper: Der skal anven
des et større hylster, og »udbrændingspunk
tet« vil falde fremme i løbet. 

Endelig vil en højere mundingshastighed 
medføre, at kanonens rekyle bliver kraftigere. 



anonens understøtning skal derfor være svæ
re, hvilket igen kræver en forstærket struktur 
flyet. 

:, ) Høj skudkadance. 
Der er to hovedfaktorer, der bestemmer en 

mons skudkadance: Hele patronens længde og 
ivhed samt mundingstrykket. Patronens 
cngde bestemmer tilføringsmekanismens slag
mgde ( det stykke vej, mekanismen skal be
æge sig for at føre en patron ind i kammeret), 
,g jo længere patron, jo langsommere skud
:adance. Hvis vi forsøger at sætte tilførings-
1astigheden op, kan accelerationerne beskadige 
1ylstret og således forårsage et stop. Denne 
tlempe er blevet afhjulpet i ADEN-kanonen, 
wor tilføringen foregår i to tempi. Ved denne 
netode, der kun er mulig ved tromlekanoner 
med flere kamre, føres patronen først halvvejs 
ind i kammeret og ved næste bevægelse af til
føringsmekanismen føres den helt ind, hvorved 
mekanismens slaglængde halveres. 

For at opnå en høj skudkadance skal bund
stykket frigøres så hurtigt som muligt efter pa
tronens affyring, så udkastningen kan begynde. 
Gastrykket i løbet bestemmer tiden, der skal 
forløbe, før frigørelsen kan begynde. Da tryk
ket skal falde til en sikker værdi, før bundstyk
ket frigøres, vil et højere mundingstryk med
føre en større tidsforsinkelse. Derfor vil et
hvert forsøg på at hæve mundingshastigheden, 
der medfører et højere mundingstryk ( 2 og 3 
ovenfor), medføre en lavere skudkadance. 

( c) Projektiler med stor sprængladning. 
Det ideelle er at have et projektil, der kun 

kræver een træffer for at ødelægge målet. I 
praksis ville et sådant projektil blive så stort, 
at kanonen ikke kunne medføres i et jagerfly. 
.Forsøg på at installere sådanne kanoner i fly 
har været gjort, men uden held. Målet kan dog 
tilintetgøres med færre træffere nu end før, 
hvis der anvendes projektiler med stor spræng
landing, et faktum, der i nogen grad kompen
serer for den medfølgende, nedsatte skudka
dao::e og en eventuel unøjagtig sigtning. 

To metoder kan anvendes, hvis man ønsker 
at give projektilet større sprængladning: 

1. At anvende et projektil med et stort hulrum 
for sprængladning, altså tynde vægge. 

2. At forøge projektilets kaliber. 

Uheldigvis kan man ikke opnå en høj mun
dingshastighed med et projektil, der svarer til 
1 ) , fordi det ikke accelereres hurtigt nok, me
dens et projektil fra større kaliber kræver en 
meget tungere kanon. Hvis man øger kaliberet 
fra 20 til 30 mm fordobles kanonens vægt, lige
som ammunitionens vægt forøges til omtrent 
det dobbelte. Desuden følges et større kaliber 
normalt af en nedsat skudkadance. 

Som man vil se, er mundingshastigheden, 
skudkadancen og projektilets sprængladning 
indbyrdes afhængige faktorer, der tildels stri
der mod hinanden; ved konstruktionen af en 
kanon må man derfor indgå kompromis. 

( d) Lille tidsforsinkelse i affyringskredsløbet. 
Tidsforsinkelsen ( tiden, der medgår til til

føring og affyring) er reduceret betydeligt i 
moderne våben. I ADEN-kanonen, der har 
elektrisk affyring samtidig med, at der altid er 
en patron i kammeret, reduceres tidsforsinkel
sen til 3-4 millisekunder sammenlignet med 
80 millisekunder for Hispano-kanonen. 

Konklmion. 

Af ovenstående fremgår, at der ved kanon
konstruktion må indgås kompromis. Man kan 
f. eks. sammenligne to kanoner med samme 
kaliber ( 30 mm): Aden-kanonen og Hispano
kanonen. 

Adea-kanonens projektil indeholder en 
sprængladning på 57 gr, skudkadancen er 1200 
skud pr. minut, mundingshastigheden 2600 
f ti sec. og hele kanonen vej er 184 lbs ( 8 7 kg) . 
Hispano-kanonens projektil indeholder en 
sprængladning på 48 gr, skudkadancen er 1000 
skud/minut, mundingshastigheden 3500 ft/sec.. 
og kanonen vejer 238 lbs ( 108 kg). 

Af sammenligningen fremgår, at Adea-ka
nonen har de største ildkraf t, hvis denne måles 
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ved den sprængladning, der når målet pr. tids
enhed, ligesom den er den letteste. På den an
den side har Hispano-kanonen en langt mere 
acc:eptabel mundingshastighed. Ingen af kano· 
neme kan affyre en tilstrækkelig sprænglad
ning til at tilintetgøre et fly i et kollisionskur· 
veangreb ( straight pass), hvilket ses af føl
gende eksempel: 

Lad os antage, at et jagerfly bevæbnet med 
fire Aden-kanoner, der kan affyres samtidig, 
og som er harmoniseret på 500 yards, udfører 
et kollisionskursangreb angreb på et bombefly, 
der er 100 ft lang, og hvis hastighed er 800 
ft/sec. Hvis sigtningen er perfekt, vil ildafgi· 
velsen begynde på en afstand af 500 yards, og 
de første fire projektiler vil ramme bombefly· 
ets næse. Da skudkadancen er 1200 skud pr. 
minut, vil de næste fire projektiler ramme ½o 
sekund senere. 

På dette tidspunkt har målet bevæget sig 40 
fod, således at træffepunktet ligger 40 fod 
bag målets næse. De næste fire projektiler vil 
ramme 80 fod bag målets næse og senere af· 
fyrede projektiler vil ikke ramme målet. I bed
ste fald vil altså 12 projektiler ramme målet, 
men i praksis vil sikkert ikke være flere end 
otte effektive træffere. Disse otte projektiler 
indeholder tilsammen 1 lbs sprængladning, 

men er fordelt således over målet, at man ikke 
kan forvente dettes tilintetgørelse. 

Det er tvivlsomt, om nogen af de to kano
ner kan betragtes som effektive i et almindeligt 
jagerkurveangreb, da den tid, jageren her har 
til ildafgivelse, er meget kort. Den forrige ar· 
tikel understregede, at kollisionskursangrebet 
giver det største effektive jagerforsvarsområde, 
men i dette tilfælde, et jagerfly med f astind
byggede kanoner, er det bevæbningen, der dik
terer den taktik, jagerflyet skal anvende - ja
gerkurveangrebet. Det utilfredsstillende i 
denne tingenes tilstand har ført til, at man er 
gået i gang med at konstruere andre former for 
bevæbning, der er effektive i et kollisionskurs
angreb. Den næste artikel i denne serie vil be
skæftige sig med disse våben. 

* Under ombrydningen af artiklen »Bevæb-
ning af jagerfly« i nr. 3 er forklaringen til 
kurvehenvisningstallene på fig. 4 desværre fal- 1 

det ud, hvorfor den bringes her. 

1. Mach 2 jager - kollisionskursangreb 

2. Mach 2 jager - jagerkurveangreb 

3. Transonisk jager - kollisionskursangreb 

4. Mach 2 jager - jagerkurveangreb begyn· 
dende 20 miles efter idealposition. 

Forsvarsforliget endnu engang 
»Flyvevåbnet« har modtaget nedenstJende indlæg fra en af flyvevåbnets 
yngre officerer. Uanset at principdiskussionen vedrørende den nye forsvars 
ordnings tilblivelse, nu mJ anses for at høre til det forbigangne, har vi 
fundet, at indlægget rummer sJ mange positive tanker, at det bør have 
interesse for vore læsere. 

I anledning af forsvarsforliget skrev »o« den levetid. Det er tilsyneladende afslutningen på 
15 JAN i dagbladet »Informat10n« en leder, 80 års strid om det danske forsvar - en strid, 
hvoraf et par væsentlige uddrag synes at være som ofte har været ødelæggende, og som altid 
af blivende værdi. har svækket. 

»Et forsvarsforlig som det, der nu ser dagens 
lys, er ikke indgået i nogen nulevende aktiv 
politikers eller i de nu eksisterende partiers 
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Dette er det mest positive ved forliget, og 
man bør i en forligssituation altid lægge hoved
vægten på det positive, når forliget da er andet 



Jg mere end et kompromis, som er opnået, 
fordi alle er blevet trætte af at forhandle. Vi 
havde nok været bedre hjulpet, om der senere 
kunne opnås et forlig imellem, hvad man her 
er nået frem til, og hvad NATO anser for pas
sende; men det ligger jo sådan, at det ikke la
der sig gøre. 

Rent politisk er der nået noget næsten umu
ligt, og rent forsvarsmæssigt er det ikke helt 
umuligt. 

Enhver kan se, at det er de radikale, som har 
strakt sig længst, selv om regeringen og opposi
tionen ikke mødtes præcis på halvvejen. Vi vil 
i dagens anledning gentage en tidligere fremsat 
bemærkning om, at blot alle andre var villige 
til at ofre lige så meget for forsvaret, var vi vel 
hjulpet! Det er ikke en bemærkning, som mo
rer de radikale, men det er heller ikke sagt for 
at more nogen. Det er bare sandheden.« 

Efter en nærmere vurdering af forligets kon
sekvenser for de forskellige politiske partier, 
fortsætter »o<<: 

»Ellers er der kun det at sige, at meddelelsen 
om den brede enighed sikkert gælder NATO, 
der ellers ikke har grund til at se lyst på dansk 
forsvarsvilje. Problemet bliver nu at tæmme, 
hvad man kan kalde værnsegoismen. Hærens 
folk må til at tænke maritimt, flådens til at 
tænke på flyvevåbnets interesser! Thi vi må 
have hærstyrker, der tumler sig hjemmevant til 
søs, og som forstår, at flyvevåbnet først og 
fremmest må deltage i kampen om luftherre
dømmet over Danmark. Og man må til at 
tænke rationelt på de opgaver, vort forsvar har, 
hvis afspændingen i verden ikke bliver alvor. 
(Kruschjov sender jo trods alt kun mandskab 
hjem, fordi han har noget skrappere at erstatte 
det med!) Hvad der er brug for nu, er kold 
beregning, gerne med assistance af maskiner, 
der på sekunder kan beregne, hvad man ellers 
er år om. Og så kun de traditioner, som ikke 
er fordomme. 

Så kan den vedtagne rammeordning, smi
digt administreret, bruges til noget effektivt -

med fem partiers støtte. Det er godtnok halv
skidt, men ikke værst.« 

Efter at SACEUR's, forsvarsstyrelsens og 
værnchefernes udtalelser forelå først i februar 
måned, kommenterede »o« den 4. februar for
liget' og udtalelserne således: 

»Posten som chef for NATO-forsvaret må 
nødvendigvis altid beklædes af et sprogtalent. 
Foruden det militære fagsprog må han til fulde 
beherske den kunst at udtrykke sig i diploma
tiske vendinger. 

Så når general Lauris Nordstad overfor den 
danske regering påpeger, at der kræves større 
forbedringer, hvis Danmark skal opfylde de 
minimale krav til sit eget forsvar og til selv det 
lavest mulige bidrag til det fælles forsvar, må 
det opfattes som en næsten sønderlemmende 
kritik. Det danske forsvarsforlig har i NA TOs 
karakterprotokol fået tg - og får kun lov at 
blive i sin klasse, fordi udvist flid anerkendes. 

Men mere end til noget, der er under det 
lavest mulige bidrag til det fælles forsvar, har 
vi altså ikke mandet os op ved de nu vedtagne 
forbedringer af vort beredskab! 

Dette er ikke »andenpladsen efter ingen«, 
som Montgomery udtrykte det - det er i en 
klasse for sig efter alle. Norstad begrunder 
som bekendt denne placering med, at vore for
svarsudgifter, der altid har været blandt de 
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laveste indenfor alliancen, stadig er dalet i re
alværdi. Han tilføjer, at en begrænset forøgelse 
af de 3,3 pct. af bruttonationalproduktet, som 
vi ofrer på forsvaret, ville sætte os i stand til 
at gøre acceptable fremskridt hen imod at op
fylde behovene for forsvaret af Danmark og 
de vigtigste adgangsveje til Østersøen, »når 
man forudsætter en fortsættelse af våbenhjælp 
på et rimeligt niveau«. 

En begrænset forøgelse af en udgift på 3,3 
pct af landets indtægter ... 

Efter at have læst NATO-chefens vurde
ring af de danske anstrengelser bør Oluf Pe
dersen kunne stemme for forsvarsforligel! 

Planerne om en nedskæring af tjenestetiden 
får også en så hård medfart af NATO-chefen, 
at der ville være håb om politiske betænkelig
heder i yderste øjeblik, hvis vi ikke stod foran 
et valg, og hvis oppositionens fører ikke havde 
været den første, som gav signalet til konkur
rencen om at tilbyde ungdommen mest tjene
stefrihed. Det har Norstad tydelig nok ikke 
taget med 1 sine betragtninger. 

Det er altså »godt nok halvskidt«, som v1 
selv ved første øjekast karakteriserede forliget. 

Og alligevel er det ikke helt så sløjt, som 
Norstad måtte få indtryk af. Han kan ikke 
kende nok til danske forhold til at fatte, hvad 
det betyder for forsvarsviljen i landet, at alle 
partier af betydning har sluttet borgfred om 
forsvaret. Et forsvar består af andet end mænd 
og materiel. Kan man få den arbejdsro, som 
forliget må indebære, hvis der skal være me
ning i det, vil det være mange af de mang
lende millioner kroner værd. 

Desuden - men det har Norstad nog været 
for diplomatisk til at udtrykke skriftligt - kan 
der nås meget indenfor rammerne ved en borg
fred i forsvaret. Værnchefernes nu offentlig
gjorte kommentarer af slører deres uenighed; 
enhver ved, at den er dybtgående, og at den 
også. eksisterer langt ned i rækkerne. En er
kendelse af, at det, man har fået, vel er småt, 
men at det kan udnyttes langt bedre end hidtil, 
vil være en moralsk oprustning, der næsten er 
vigtigere end den, forliget omfatter. 
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Papir er eet, praksis noget andet. Man behø
ver ikke at være sagkyndig for at kunne se, at 
værncheferne hver for sig har ret, når de peger 
på mangler, men vi tror, at uvildige sagkyn
dige vil give flyverchefen mest ret. For er det 
ikke en militær erfaring, at invasioner, der er 
ude over deres første stadium, altid lykkes, og 
er det ikke herredømmet i luften, som er af
gørende for, om angriberen kommer ud over 
første stadium så hurtig, at han kun møder den 
modstand, han forud har beregnet, og ikke den 
uforudsete forstærkning? Kampen i moderne 
krig gælder først og fremmest flyvepladser, 
raketbaser, udskibningshavne. Har flyvevåbnet 
ikke styrke nok i de første timer, vil fjendens 
flyvevåben kunne gå på harejagt på vort ter
ræn. Og fladens overfladeskibe vil blive sat ud 
af spillet, endnu før den altafgørende og i et 
heldigt fald næsten altafspærrende mineudlæg
ning er gennemført. 

Hæren skal kunne hindre, at faldskærms
angreb lykkes, men det første store slag vil 
finde sted 1 luften over sø og land, og af dets 
udfald vil hærs og flådes muligheder for fort
sat kamp i uhyggelig grad afhænge. 

Over sø og land . . . Er det ikke på tide, at 
det for alvor militært erkendes, at Danmark 
er sø og land - at flyvevåbnet med minutters 
eller sekunders skiften opererer over disse to 
hidtil alt for skarpt adskilte kamPområder -
at hæren aldrig er lægere fra en kyst, end at 
den må have føling med flåden - og at flå
den ikke er langt til havs, hvor kun søkrigs
førelsen afgørende? Kan danske flyvere hur
tigt og skarpt skelne mellem mål på havet? 
Forstår land- og søofficererne hinandens pro
blemer? 

Vi savner et forsvarsakademi - et sted, 
hvor alle officerer over f.eks. kaptajnsrang fik 
fælles uddannelse, blev svejset sammen af fæl
les viden og fælles forståelse. Fagidioti på 
stabsplanet bør ikke mere tolereres! 

Ad denne vej - man kan kalde den ratio
naliseringens, om man vil - kan forbedringer 
nås indenfor rammerne, ikke blot uden ekstra 
udgift, men med udgiftsbesparelser som resul-



.t, så der bliver mere til det virkelige forsvar. 
tpgaven kan kun løses af forsvarets egne folk 
g kun, hvis de forstår, at Danmark kun kan 
rbejde sig op fra sin ynkelig esidsteplads ved 
eres beslutning om at gøre det umulige med 
et, der altså var det eneste politisk mulige.« 

Det må for alle i forsvaret være en stor til
redsstillelse at konstatere så bred enighed om
:ring vort forsvars ordning. Der må i denne 
orbindelse erindres om, at et lands militære 
tyrker ikke er til for deres egen skyld, men 
:r et politisk instrument, der skal anvendes 
:f ter de ansvarlige politikeres bestemmelser og 
il det tidspunkt, de finder det påkrævet. Men 
.rods det, at politikerne har det afgørende ord, 
!r det af stor værdi for de militære ledere, når 
:le skal træffe deres afgørelser og planlægge 
deres dispositioner, at de ved, at over 90 pct. 
af vort folketings medlemmer repræsenterende 
over 2 millioner vælgere står bag den ordning, 
efter hvilken vort forsvar nu skal organiseres 
og administreres. Dette vil kunne give et mo
ralsk rygstød, der i mange situationer er af 
største betydning. 

De fleste i forsvaret er ikke tilfredse med 
det indgåede forlig af saglige grunde. Det er 
simpelthen for lidt, forsvaret får tildelt, hvis 
det skal gøres effektivt og være beredt på at 
imødegå et angreb. Men der må jo, da forsva
ret er et politisk instrument, foretages en vis 
afvejning af forholdet mellem udgifterne til 
forsvaret og vort samfunds økonomiske bære
evne. Denne afvejning er nu tilendebragt af 
politikerne, som dermed - i god overensstem-

N. PU RU p KØBENHAVN A/S 
ESPLANADEN 6-10 KPBENHAVN K . 

melse med demokratisk tankegang - har taget 
ansvaret for ordningen. Der er fra sagkyndig 
side gjort opmærksom på, at alle krav ikke er 
tilgodeset, og at der ikke kan garanteres for en 
heldig gennemførelse af vort lands forsvar i 
alle tilfælde, der måtte forekomme, men for
svarets personel må af denne grund ikke fra
lægge sig det ansvar, der tilkommer dem, når 
ordningen nu skal føres ud i livet. Den poli
tiske enighed forpligter til en energisk og mU
bevidst indsats" indenfor det enkelte værn og 
værnene imellem, for at få mest muligt ud af 
de bevilgede midler. 

Efter forliget må vi i de kommende år kunne 
forvente politisk ( indre politisk) og offentlig 
ro omkring forsvaret, et forhold, der er af 
største betydning for arbejdet henimod en så 
effektiv udnyttelse af de tildelte midler som 
muligt. Forsvarets personel kan gå ind til ger
ningen under denne nye ordning med en be
gyndende overbevisning om, at den opfattelse, 
der i mage år har været herskende i visse kredse 
af befolkningen og blandt politikerne, at vi 
mere havde et forsvar af traditionsmæssige og 
principielle grunde end af nødvendighed, og at 
forsvarets personel er en kaste, der kun har 
valgt denne livsbane, fordi de ikke kunne el
ler ville andet, for alvor er død. 

Ligeledes må vi kunne forvente en bedre 
støtte fra den samlede (politiske) presse. Det 
har jo tit og afte været her, de usaglige argu
menter har fået luft og enhver nok så liile sag 
er blevet blæst op til en »affære« af sensations
lyst, af salgsmæssige ( evt. også af politiske) 
grunde. Dette bør ophøre nu, hvis de politiske 
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partier og deres presse virkelig mener noget 
med det forlig, de står bag. Dette må naturlig
vis ikke forstås derhen, at man ønsker, at pres
sen skal lukke øjnene, hvis der virkelig sker 
uregeimæssigheder. Ethvert overgreb bør på
tales, og enhver saglig og konstruktiv kritik 
må der stadig være plads for; men dagene må 
være talte for usagligheden, for den sensations
lystne nedrakning og for den ondsindede ge
neralisering. Derved vil der skabes arbejds
glæde for forsvarets personel ligesom forsvars
viljen i befolkningen vil styrkes. 

Det må nu håbes, at forsvarsforliget snart 
følges op af en revideret lovgivning på andre 
for forsvaret så livsvigtige områder. Der tæn
kes her på loven om den militære retspleje. 
Denne bør ændres derhen, at de militære che
f er virkelig får mulighed for at håndhæve di
sciplinen og mandstugten under den nye for
svarsordnings vilkår. Det må her tages i be
tragtning, at svælget imellem det daglige liv 
i velfærdsstaten og livet i et kampberedt for
svar stadig uddybes, hvilket vil afføde store 
tilpasningsvanskeligheder, der, hvis cheferne 
ikke har de rette midler i hænde, vanskeligt vil 
kunne overvindes. Endvidere tænkes på den 

kommende personellov. Denne må klart præ
cisere forskellen mellem de enkelte personel
kategorier og virke derhen, at alle får forståel
sen af, at personellet er til for forsvarets skyid 
og ikke omvendt. Der må advares imod at ind
føre personelordninger, der vil medføre kort
fristede fordele, der i øjeblikket kan se loven
de ud, men som i det lange løb vil belaste 
samarbejdet mellem de enkelte personelkate
gorier og dermed forsvarets effektivitet gan
ske urimeligt. 

Endelig må politikerne erindres om til sta
dighed at have for øje, at uden den amerikan
ske våbenhjælp og uden vort medlemsskab af 
NATO ville forsvaret være endnu ringere stil
let. Men nu, da den politiske enighed om nød
vendigheden af et forsvar, et stærk og effektivt 
forsvar, er til stede, må man håbe, at denne 
enighed uddybes i fremtiden i lyset af forfat
teren Arne Sørensens ord fra krigens tid: 
»·- - - en nation, der passivt modtager fri
heden af andres hånd, er på vej til at dø - og 
vil blive udslettet før eller senere, uanset hvor 
mange frihedsgaver den end tager imod. Den, 
der ikke forstår dette, har glemt loven for de 
frie folks liv.« 

U SAs ny rumforskningsmissiler 
Af KL ( R) ]. Lindegaard Christensen 

l tidligere numre af »Flyvevllbnet« har de indtil efteråret 1959 op
nåede resultater indenfor mmforskningen været op1·es111neret. I neden
stående artikel skuer KL (R) f. Lindegaard Christensen ind i frem
tiden, forsåvidt De forenede Staters mmforsknings-programmer angår. 

Amerikanske rumforskere regner med, at an
vendelse af militære ballistiske missiler 1 rum
forskningen koster tyve gange så meget som 
missiler, der konstrueres og bygges specielt med 
henblik på det videnskabelige arbejde. Dette 
hænger sammen med, at de militære missiler 
skal gennemgå meget omfattende ombygninger, 
før de kan være egnede til at løse de specielle 
opgaver, som satellitopsendeiser og sonderinger 
i det kosmiske rum i realiteten er. Især fordres 

der af styre-systemerne langt mere varierede 
muligheder end af rent militære formål. 

Dette er baggrunden for, at NASA - som 
et af de første mål for sin virksomhed - har 
sat udviklingen af en række motorer og missi
ler, som kan imødekomme de krav, rumforsk
ningen i særlig grad stiller. De skal benyttes 
over en udstrakt skala af forskningsprogram
mer, fra elementære satellitundersøgelser i jor
dens nærhed, over sonderinger dybt ud i det 
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interplanetariske rum, til landsætning af men
nesker på månen - når udviklingen gør tiden 
moden dertil. 

De ny motorer og enkelttrin bliver mere el
ler mindre »byggeklodser«, som kan sammen
sættes og kombineres, således at resultatet bli
ver »skrædersyede« missiler til de forsknings
programmer, der skal gennemføres. I det fore
liggende udviklingsprogram regner man dog 
med 4 grundformer eller standardfartøjer, som 
i de kommende år vil blive rumforskningens 
»egne« standardmissiler. 

SCOUT 
Fire-trinsmissilet SCOUT har raketmotorer 

med fast drivstof. Det skal i første række be
nyttes til opsendelse af mindre satelliter i jor
dens umiddelbare nærhed og til sonderinger 
indtil 8000 km fra jorden. De første affyringer 
ventes i første halvdel af 1960, da man regner 
med at have forskernes måleapparaturer klar. 
Fra amerikansk side har man tilbudt de engel
ske videnskabsmænd at stille dette missil til 
rådighed for et eventuelt rumforskningspro
gram med engelsk fremstillede satelliter. 

De motorer, som anvendes i SCOUT, er alle 
gennemprøvede, eftersom de i det store og hele 
er identiske med motorer, som anvendes i mili
tære missiler. F.eks. svarer 1. trins motorer 
nøje til den, der anvendes i flådens ballistiske 
missil POLARIS, 2. trin til hærens SER
GEANT, medens de to øverste, 3. og 4. trin, 
er forbedrede udgaver af dem, der udgjorde 3. 
trin på VANGUARD. 

SCOUT er letvægteren blandt forsknings
missilerne. Samtidig er det billigt, koster kun 
ca. 670.000 $ pr. stk., hvilket må siges at være 
beskedent. Selv om de opgaver, der skal løses 
med dette missil, ikke bliver de store, som brin
ger sensationelle resultater, er det alligevel vig
tigt for den detaljerede kortlægning af rum
met i jordens nærhed, et program, som man 
hidtil har fundet det for kostbart at gennem
føre. Vægten er ca. 14 tons. 

De øvrige forskningsmissiler, 3 ialt, bliver af 
betydeligt større format. De skal bære forsker-
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nes måleinstrumenter og bemandede satelliter 
længere, op til tusinder af kilometer, ud i rum
met. Et af dem opbygges på grundlag af flyve
våbnets ballistiske artillerimissil, ATLAS, så
ledes at dettes første trin anvendes i næsten 
uændret skikkelse. Dette valg har forårsaget 
nogen diskussion, men motiveres fra NASAs 
side med, at ATLAS' egenskaber i det forløbne 
år har været »bemærkelsesværdigt gode«. 

CENTAUR 
Dette missil undergår for tiden en hastig ud- I 

vikling. D en største interesse knytter sig til ud- j 
viklingen af 2. trin, hvor en helt ny drivstof- I 
kombination, ilt og brint, begge i flydende til
stand, skal benyttes som henholdsvis iltnings- I 
middel og brændstof. Medens flydende ilt har I 
været benyttet som iltningsmiddel siden 
1920'erne i forbindelse med alkohol, hydrazm 
og andre højtydende brændstoffer, er man hid
til veget tilbage for at benytte brint, hvilket I 
især skyldes de mege store tekniske problemer, 
der knytter sig til anvendelsen i raketmotorer 
af dette stof. Tanken er imidlertid slet ikke ny; 
allerede i 1903 foreslog den russiske matema
tiker Ziolkowskij denne drivstofkombination, I 
uden at han dog var i stand il at anvise de veje, 
man måtte gå for at udnytte den kolossale 
energi, den kan levere. I USA tog man først 
i 195.3 for alvor fat på at undersøge mulighe
derne for at anvende flydende brint som 
brændstof. Med udgangen af 1958 nåede man 
frem til praktiske resultater, og flyvevåbnet lod 
derefter den kendte motorfabrik Pratt & ~'ith
ney udvikle en motor med dette drivstof. For
melt har flyvevåbnet endnu den fulde ledelse 
af dette udviklingsarbejde. Mange lovende re
sultater er nået, men adskillige teknologiske 
problemer tårner sig endnu op for fuld udnyt
telse af denne, den mest energiske, konventio
nelle drivstofkombination. Fra den 1. juli 1960 
vil hele projektet blive overdraget til NASA, 
som led i samlingen af den civile rumforskning 
indenfor denne organisations rammer. 

I CENTAUR skal denne motor, XLR-115, 
indgå i 2. trin, således, at dette udstyres med 2 



motorer side-om-side, hver med en trykkraft
effekt på 6700 kg. 

Missilet skal kunne benyttes alene med disse 
to trin, men vil også forekomme i en tre-trins 
udgave. I dette tilfælde forsynes det med en 
motor, som kan startes og stoppes på radiosig
naler fra jorden op til flere dage efter, at star
ten fra jorden har fundet sted. Denne motors 
effekt bliver på 2700 kg. 

CENT AUR bliver et mellemvægtsmissil, 
som skal kunne bære tungere satelliter længere 
ud i rummet end SCOUT, bringe sonder milli
oner af kilometer ud i solsystemet og sætte be
mandede observationssatellitter i omløb nær 
jorden. Bæreevnen er meget stor i forhold til 
den, det er muligt at opnå med de nuværende 
civilt/militære rumforskningsmissiler. De før
ste affyringer er planlagt til foråret eller som
meren 1961. Før regner man ikke med at have 
de komplicerede motor- og styresystemer klar. 

, .. l; 
•. < 
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SCOUT CENTAUR SATURN 

SATURN 
Mest opsigtsvækkende er vel nok et pro

jekt, som er udarbejdet af hærens afdeling 

f2o 

·, 
> 

' 105 

NOVA 

for ballistiske missiler i Redstone, Alaba
ma, under ledelse af den tyskfødte dr. 
Werner von Braun. Projektet, der kaldes 
Saturn, er en veritabel himmelstige, der 
skal sætte USA i stand til at sende en nyt
telast på 900 kg til månen eller 225 kg til 
planeten Mars. 

I egentligste forstand er der ikke tale 
om et enkelt missil, men om et system, 
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hvor man kan vælge sig de elementer, der 
passer bedst for hver opgave. 

Grundelementet, det vigtigste led i sy
stemet, er l. trin eller »boosteren«, som 
har givet hele projektet navn. Med en 
trykkraft på 670.000 kg vil dette element 
være det kraftigste motoraggregat, der no
gen sinde er fremsillet i den vestlige ver
den, og det overgår også de kraftigste ra
ketmotorer, russerne for øjeblikket råder 
over. 

Ved at anvende 8 enkelte raketmotorer 
samlet er denne opsigtsvækkende kraitud
foldelse inden for rækkevidde. Motorerne 
er konstrueret på basis af de udmærkede 
erfaringer, man har haft med motoren i 
det ballistiske missil Jupiter, og som i næ
sten uændret form anvendes i flyvevåb
nets Thor og i det britiske langdistance
missil Blue Streak. 

De 8 enkeltmotorer samles i en gruppe 
på 4, der er monteret fast, med 4 udenom, 
som er drejelige, således at de kan virke 
som strålerør. Ved dette arrangement op
når man dels en større pålidelighed, fordi 
en enkeltmotors svigten ikke vil blive 
skæbnesvanger, som det er tilfældet i de 
nuværende missiler, dels en forenklet 
funktion af strålerørene. Hver af de en
kelte motorer arbejder uafhængigt af de 
øvrige, og deres gang bliver på denne 
måde ikke påvirket af en eventuel svigten 
i en af de øvrige. I øvrigt er det hensigten 
at søge hele dette trin bjærget, når det af
sættes fra de følgende. Til dette formål ar
bejder man i denne tid på at gøre et sy
stem af bremseraketter og faldskærme 
klar til de første forsøg, som skal udføres 
til foråret. 

Der vil som nævnt være mulighed for 
at kombinere et antal forskellige trin in
den for Saturnsystemet. Et af de missiler, 
der i øjeblikket synes at være mest sand
synligt i denne forbindelse, består af tre 
trin: Saturn som l. trin, ovenpå denne et 
modificeret Titan ICBM (trykkraft 150.000 
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kg), som 2. trin og 2 Centaur motorer (på 
i alt 13.600 kg trykkraft). Hele herligheden 
får en samlet vægt på 580 tons og vil være 
ca. 60 m høj. 

Efter alt at dømme vil Saturn-systemet 
blive arbejdshesten inden for USAs rum
forskning i de kommende år. Med det kan 
forskerne sætte tonstunge satellitter i om
løb tusinder af kilometer borte fra jorden 
og afsende raketsonder til fjerne egne i 
vort solsystem. Planer, der er fremme i 
denne forbindelse, omfatter også landsæt
ning af instrumenter på månen med en 
vægt på op til 900 kg, og et projekt, som 
i sin art er næsten revolutionerende, nem
lig placeringen af en satellit i omløb 36.000 
km borte fra jorden i plan med ækvator. 
En sådan satellit vil tage et døgn til et om
løb, altså det samme som jorden roterer 
Derfor vil satellitten stå fast over et punkt 
på jorden hele tiden, og den kan da benyt
tes som relæstation for radio og fjernsyn 
og tillige tjene som metereologisk observa
torium, hvilket vil kunne få vidtrækkende 
betydning for vore vejrtjenester på jorden. 

NOVA 
Længere ude i fremtiden - ca. 5 år -

ligger fuldendelsen af det største missil, 
som har fået navnet NOVA. Alene dette 
skal være i stand til at sende bemandede 
fartøjer til månen og retur. 

1. trin består af 4 raketmotorer med en 
effekt på 670.000 kg hver. Disse kæmpe
mæssige motorer er for tiden under kon-
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struktion på NASAs laboratorier og i 
Rocketdyne's raketmotorværksteder. 

2. trin er en enkelt raketmotor på 
670.000 kg effekt af samme type som de 4, 
der danner 1. trin. 

Som tredie trin er det hensigten at be
nytte 1. trin fra et af de interkontinentale 
ballistiske artillerimissiler, ATLAS og TI
TAN eller eventuelt en helt ny motor med 
næsten 200.000 kg trykkraft, som netop er 
blevet prøvekørt på prøvestand i forrige 
måned. Til forskel fra de militære ballisti
ske missiler skal brændstoffet dog her 
være flydende brint. 

To trin følger yderligere, bestående af 
raketmotorer med flydende drivstoffer til
sat komponenter som borhydrider o. lign. 
for at sætte effekten i vejret. 

I denne udgave skal NOVA kunne sætte 
satellitter i omløb om jorden mellem 500 
og 1000 km ude i rummet, kæmpesatellit
ter, som vejer omkring 65 tons. 

For månefærden, hvor mennesker skal 
bringes både ud og hjem, forsynes NOVA 
yderligere med to trin, der skal bruges på 
1:eturrejsen, til at starte fra måneoverfla
den og til at bremse op, før kabinen atter 
trænger ind i jordatmosfæren. Om 10 år 
vil denne færd være mulig, siger N ASAs 
ledende videnskabsmænd. 

NOVA skal være sværvægteren blandt 
rumforskningsmissilerne i nogle år frem
over. Men selv om dette missil fuldt ud 
kan dække de kommende 10 års behov, 
regnes det ikke for tilstrækkeligt for al 
fremtid. Ny motorer, som ikke er baseret 
på kemiske reaktioner, er nu under ud
vikling på de teknisk/videnskabelige labo
ratorier i USA og andre lande. Det kan 
måske være kernereaktionsmotorer, som 

dem, man allerede har i anvendelse i de 
moderne atomkrafværker, men der arbej
des også med andre løsninger, f.eks. jon
raketmotorer, som i øjeblikket synes at 
være dem, der er mest lovende. 

Men indtil da er det konventionelle ra
ketmotorer det eneste middel, forskerne 
har til at knægte jordens tiltrækning for 
et kort øjeblik og nå ud i rummet. De tek
nologiske problemer, som endnu rejser sig 
for den fulde udnyttelse af de drivstoffer, 
som står til rådighed, overvindes skridt for 
skridt. De terminer, som de amerikanske 
raketteknikere har sat for udviklingen af 
de ny motorer til missilerne CENTAUR, 
SATURN og NOVA, synes at holde. På 
nogle felter er man vist endog forud for 
programmet. Det vil dog ikke være ensbe
tydende med, at hele arbejdet kan frem
skyndes. Man har tidligere set uventede 
problemer og vanskeligheder tårne sig op 
på isolerede områder, således at de mest 
lovende fremskridt er blevet standset for 
lange tider. 

Med henblik herpå har NASA en række 
reserveprogrammer løbende, som kan sæt
tes ind med kort varsel, dersom et af 
de komplicerede udviklingsprogrammer 
skulle møde uoverstigelige vanskeligheder. 
For motorernes vedkommende drejer det 
sig om samling af gennemprøvede motorer 
i »bundter«, som kan overtage pladsen for 
det udeblivende projekt. De motorer, der 
vanskeligst lader sig erstatte på denne 
måde, er f. eks. dem, der skal anvendes 
som tredie trin i CENTAUR og den store 
670.000 kg raketmotor, som benyttes i NO
VAs 1. og 2. trin. Men netop for disse to 
moterer gælder det, at man har prøvekørt 
dem med udmærkede og særdeles lovend~ 
resultater for ganske nylig. 
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Jagerbombere i arbejde 
=== 'Y ==== 'Y ==== 'Y ==== 'Y ==== Et fransk »Shell Hus« ==== 'Y ==== 'Y ==== 

Det sneede tæt, da jeg en februarmorgen 
var på vej til briefingrummet på en flyvestati
on nogle kilometer nord for London eller, som 
vi dengang sagde, et eller andet sted i England. 
Jeg var chef for eskadrille 464 fra Royal Au
stralian Air Force, der var en del af det tak
tiske luftforsvar i krigens slutf ase. Blæsten 
var modbydelig kold, og tunge, mørke skyer 
hængte lavt over hangarerne. Sigten var lig 0, 
det varslede ikke godt, thi vi havde en uhyre 
vanskelig opgave foran os. 

Det var \'ed at være daggry -- vi havde en 
lang ventetid, vi skulle ikke starte vor aktion 
for ved middagstid. 

Selv havde jeg fået et indblik i detaljerne 
om, hvad der skulle foregå, men de fleste af 
de 38 unge piloter og navigatører, der var sam
let i briefingrummet, anede endnu ikke det 
ringeste. De bestod af mine egne drenge fra 
464 samt udvalgte folk fra en New Zealand
og en RAF-eskadrille. De stirrede nysgerrigt 
og spændt på mig, de var klar over, at tiden 
var inde, og der var noget ganske særligt på 
tapetet. Så kiggede de stjålent på en stor kas
se, der stod på gruppechefens bord. Hvad mon 
den skjulte. Jeg vidste det. Men min ven 
groupcaptain Pickard skulle føre ordet. Han 
var udmærket både med D.S.C. og D.F.C., var 
26 år gammel og en af flyvevåbnets mest er
farne piloter. Endvidere var det ham, der var 
chef for den 140. Wing, der havde afgivet 
folk til opgaven. 

Da Pickard indfandt sig, var han i selskab 
ed Air Chief Marsha! Sir Basil Embry, che

fen for 2. gruppe og den mand, der havde be
temt, at bombeeksperterne i Mosquito-eska
rillen var de rette til at slå hul i fængsels-

Og det var vor opgave - vi skulle bombe 
t fængsel i Amiens i Frankrig og søge at be-

fri nogle Maquis-ledere, der sad indespærret 
der. 187 fremtrædende medlemmer af den 
franske modstandsbevægelse var ved en stik
ker-aktion blevet taget og skulle henrettes om 
en dag eller to. De fleste af dem var uhyre 
vigtige folk at have på plads den dag, inva
sionen skulle finde sted. Franskmændene var 
klar over det. Vi også. Men hvordan skulle vi 
få dem ud af fængslet. Selv modstandsfolkene 
i hjemlandet havde opgivet håbet om at gå 
løs på murene, hvordan i alverden skulle det 
så kunne lade sig gøre fra England. 

Sir Basil Embry havde svaret parat, alle der 
denne morgen var samlet i briefingrummet 
blev indviet i hans dristige plan. Jeg glemmer 
aldrig, da groupcaptain Pickard stillede sig ved 
bordet og lagde hænderne på den mystiske 
kasse. I Ian havde været med på mange kræ
vende jobs og endnu kommet fra det med li
vet i behold. Som han stod der og lod blikket 
glide henover os, var der ingen, som anede, at 
skæbnen om få timer skulle indhente ham ... 
Ganske vist var vi alle vant til at se døden i 
øjnene i disse vanvittige og spændte dage. Vi 
vidste med os selv, at hvert eneste togt kunne 
blive det sidste. Men Pickard - nej. 

All right, drenge, begyndte Pickard. Jeg ved 
I alle brænder efter en virkelig opgave. Nu 
har I chancen for at tage et væddemål med 
døden! 

Han løftede låget af kassen og begyndte at 
forklare med sin rolige Yorkshire-dialekt. Al
le bøjede sig frem og stirrede på modellen af 
en tre-etages høj bygning - formet som et 
skævtliggende kors og omgivet af en høj mur. 
Det var en kopi af fængslet i Amiens! Vi skul
le studere den, så vi kendte hver eneste detalje 
som vor egen bukselomme. Langsomt og om
hyggeligt gjorde Pickard rede for planen. Den 
var tilsyneladende både vanskelig og farlig. 
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Den kunne betyde døden for os alle - også 
dem, vi havde til opgave at befri. 

Angrebet skulle ske kl. 1200 præcis. Der 
ville da stå lastbiler klar i nærheden - de 
ville være hvidmalede, fordi landskabet ved 
Amiens var dækket af sne. Straks bomberne 
faldt, skulle de køre op til fængslet og brin
ge de fanger i sikkerhed, som det lykkedes at 
undslippe. 

Sir Basil Embry 

Den første bølge på 6 Mosquito-bombere 
skulle sprænge de yderste mure. De skulle gå 
fantastisk lavt ind, faktisk lavere end murene, 
der blot var seks meter høje, vi måtte være 
helt sikre på, at bomberne traf dem og ikke 
faldt i fængselsgården. Vore 250-kilo-bomber 
var indstillet på 11 sekunder. Det var den frist, 
vore piloter havde til at trække fartøjerne over 
muren, over fængselsbygningen og væk. 

Nøjagtig 2 minutter efter skulle den anden 
bølge komme. Den skulle dele sig i to afdelin-
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ger på hver tre fly. Den første gruppe går 
langs denne bygning, Pickard pegede på et 
bestemt sted - her holder fængselsvagten til. I 
Klokken 1200 spiser de, og der vil være fær
rest mulige i selve fangebygningen - eet af 
fartøjerne skal droppe sine bomber netop her. r 
De to andre i gruppen skulle slippe bomberne 
i nærheden for at gennembryde selve fængsels
murene på denne side. De tre andre bombe
fartøjer havde til opgave at ødelægge murene 
i en af fløjene for at skabe undvigelsesmulig
heder ad denne vej. Den tredie bølge skulle I 
ligge klar i tilfælde af at den foregående 
"bommede" målet. Der var ligeledes sørget 
for et fotorecognoseringsfartøj, der skulle ta
ge optagelser af aktionen. 

Groupcaptain Pickard forklarede, at han selv 
ville ligge i bølge nr. 2 og straks gå rundt for 
at af gøre, om det ville blive nødvendigt over
hovedet at sætte 3. styrke ind. Pickard sluttede 
- piloterne kiggede på hinanden og grinede 
for at skjule spændingen - andre rev en min
dre sober brander af sig, for ikke at vise uro. 
Mange af os havde før været med til præcisi
onsbombning, bl. a. bombningen af Mohne
dæmningen og Gestapos hovedkvarter i Ko
benhavn - men denne var så hårfint beregnet 
som nogen ... 

Vi slog plat og krone om, hvorledes jobbe
ne skulle fordeles - drengene fra New Zea
land fik til opgave at knalde ydermurene, og 
min australske eskadrille skulle gå i krig med 
selve fængslet. Klokken var blot 0630, og i 
fire timer studerede vi modellen, til hver ene
ste enkelthed var banket fast i hjernen på os. 

Vi tog af nogle nimutter før 1100. Hvert 
fartøj medbragte 4 bomber. Over England Hl. 
vi i kun ca. 300 fod. Ved sydkysten lagde vi 
uvejret bag os, og vi dannede en smuk forma
tion med 24 Typhoon-jagere som eskorte. 

Inde over den franske kyst gik vi helt ned 
på "dørken", vi hoppede over hustage, mellem 
træer, gik i sik-sak-kurser for at snyde radaJ 
og antiluftskyts og for at skjule vort egentligcl 
mål. 



Hver eneste kursændring var omhyggeligt 
Jlanlagt, og det gik akkurat som beregnet -
ri kom frem til et punkt 120 kilometer nord 
:or Paris, hvorfra landevejen til Amiens lø
)er tæt forbi fængslet . 

Vi lå klar kun 14 sekunder over 1200. De 
:re første Mosquito' er gik lige på ydermuren, 
:ie skrabede næsten sneen, inden de droppede 
)omberne. Så - trak de op - bygninger, der 
·ejste sig mod himlen - luftfartøjerne næsten 
nrberede tagryggen - klarede de det . .. ? 

Mine egne folk lavede et krapt drej for at 
wmme på den rigtige kurs. Så gik vi til sa-
5en ... 

Der var intet antiluftskyts i nærheden. 
rængslet var ikke noget almindeligt militært 
m:11. Men to kilometer fra lå to eskadriller 
ME-109, de var netop blevet schamblet, og pi
loterne styrtede til cockpit' ene. 

Støv og røg fra det første angreb skjulte næ· 
sten målet. Det var umulig tat fastslå, hvor
meget der var opnået. Fængselsmuren rejste sig 
imod mig, jeg hoppede over den og lagde an 
mod vagtmandskabets bygning og slap bom
berne ... 

Jeg trak i pinden med alt hvad jeg havde 
i mig - og opad gik det. Siden viste det sig, 
at ikke mindre end 54 tyskere havde siddet og 
nydt deres middag på det tidspunkt og blev 
forenet med biksemaden på bordet ... 

Den første bølge af Mosquito' erne lå alle
rede med næsen hjemad, da Messerschmitt' er-

ne viste sig på skuepladsen. De kurvede og 
dykkede og gjorde, hvad de kunne for at bry
de igennem Typhoonernes forsvarsskærm. 

Jeg satte også kursen hjemad, men 
Pickard blev liggende, som han havde bestemt 
sig til før angrebet. Han cirklede over f ængs
let for at fastslå, hvad vi havde opnået, og re
sultatet var så godt, at han gennem radioen 
gav ordre om, at der ikke var brug for resten 
af vor angrebsstyrke. Vort foto-fly gik incl 
over m:llet eskorteret af to jagere. Efterhånden 
drev røgen fra detonationerne bort, og vore 
folk kunne se skikkelser styrte afsted mellem 
murbrokker og bjælker dernede tværsover den 
snedækte fængselsgård mod fire store huller i 
ydermuren. 

Måske blev Pickard lidt ivrig, i alle fald 
gav han sig god tid, og to Focke-Wullf-190 
kom ind bag ham ... 

Ty~kerne begravede ham på fængselskirke
gården. Men hvor omhyggelige de end var, 
kunne de ikke forhindre, at taknemmelige 
franske bønder mødte op ved begravelsen -
og den dag i dag kan De se friske blomster 
på hans grav ... 

Vi mistede Pickard's fartøj, yderligere en 
Mosc1uito og to Typhoon's. 

Luftfotografierne viste, at angrebet var 
gennemført 100 pct. Tre timer efter kom et 
telegram fra det okkuperede Frankrig via Lon
don: Det er lykkedes næsten et hundrede frem
tra:dende modstandsfolk at flygte ffa fængslet 
i Amie11s mniddelbart før henrettelsen - tak! 

VERDEN R,UNDT 

SANTA MONICA, Californien: Sud-Aviation 
og Douglas Aircraft Company har indgået en 
overenskomst om gensidigt samarbejde. Den 
øjeblikkelige virkning af overenskomsten er, 
at Douglas vil repræsentere Sud-Aviation i alt 

vedrørende Caravelle luftlineren i store dele 
af verden samtidig med, at Douglas f:lr rettig
hederne til at bygge Caravelle'n i USA. 

Overenskomsten blev sluttet mellem Doug
las firmaets præsident Donald W. Douglas, fr. 
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og Gel'orges He"eil, som er formand for be
styrelsen af det franske selskab, der bygger den 
tomotorede Caravelle jet-liner. Overenskom
sten mellem de to firmaer omfatter samarbej
de med hensyn til andre tekniske og forref
ningsmæssige områder. Det vedrører eksem
pelvis også et teknisk samarbejde mellem 
Douglas og Sud-Aviation på en fremtidig ud
vikling af Caravelle typerne. 

De lande, hvor Douglas kommer til at re
præsentere Sud-Aviation omfatter Storbritan
nien, Australien og faktisk hele den vestlige 
halvkugle, Japan, Indien, Pakistan og andre 
dele af Asien plus store dele af Afrika og Det 
Mellemste Østen. Sud-Aviation fortsætter med 
at repræsentere sine egne interesser på det eu
ropæiske kontinent og i de fransk-talende lan
de verden over. 

Caravelle' n, som nu bygges i Toulouse i 
Frankrig, har vakt megen begejstring verden 
over, og en række luftfartselskaber har dels 
modtaget eller bestilt et antal af denne luft
liner. I sin nuværende og fremtidige versioner 
vil Caravelle'n kunne anvendes på stræknin
ger på 3.600 km ved flyvehastigheder på over 
800 km/t, medførende en største betalende 
last på 5.000- 6.500 kg. 

» Vi er af den opfattelse, .at Caravelle' n og 
DC-8 komplementerer hinanden, idet de i vir
keligheden dækker de fleste luftfartsselska
bers behov til luftfartøjer til korte, mellem
lange og lange distancer. Det glæder os at 
kunne samarbejde på en måde, som både bli
ver til fordel for begge vore selskaber, luft
fartselskaberne og luftfartindustrien som hel
hed«, udtalte Hereil og Douglas i fællesskab. 

Ved gennemførelsen af dette nye program 
vil Sud-Aviation og Douglas udveksle et an
tal medarbejdere, som skal gennemgå tqe
ningskursus på de respektive to flyvemaskine
fabrikker. Som et led i kundeservicen og le
veringen .af reservedele vil Douglas' indsats 
for salget af Caravellerne omfatte oprettelse af 
reservedelslagre i New York og Californien. 
Aftalerne mellem Douglas og Sud-Aviation 
omfatter også, at de to firmaers personale he-
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le verden over i fællesskab vil arbejde for at 
fremme salget af Caravelle'n og DC-8. 

NEW YORK: Det vil kræve en investering pl 
160 mill $ at starte produktionen af verdens 
første supersoniske passagermaskine, udtaler 
vicepræsident Burt C. Monesmith fra Lock
heed Aircraft på et møde i det amerikanske 
Institut for Aeronautisk Videnskab. Maski
nerne vil komme til at veje 113½ tons eller 
22½ tons mindre end vore dages subsoniske 
jetmaskiner. 

Hvis man kan regne med en produktion pi 
et par hundrede maskiner af denne type, vil 
prisen komme til at ligge på 9¼ mil!. $ styk
ket, men ved en halvt så stor produktion på 
11 mill. $ for hver. 

Burt Monesmiths oplysninger omhandler en I 
maskine, der kan flyve 3 til 3 ½ gange lydens 
hastighed, og den kan være en kendsgerning 
allerede i 1965, hvis de første ordrer kommer 
til at foreligge nu. En sådan supersonisk ma
skine vil have muligheder for at svare sig me
get bedre økonomisk end de nuværende ma
skintyper, siger han. 

Allerede i fjor havde transporten med fly 
vemaskiner dækket halvdelen af hele verdens 
offentlige transportbehov, og dette stiger med 
ca. 10 pct. hvert år. Man regner med, at i 
1975 vil 63 pct. af denne trafik foregå med 
jetmaskiner. 

WASHINGTON D. C.: En flåde på syv Lock
heed Hercules C-130 landsætter for tiden for 
syninger på USAs fremskudte baser i Antark
tis til understøttelse af den amerikanske flådes 
ekspedition »Operation Dybfryser«. Maski
nerne, der vejer ca. 60 tons, er forsynet med 
over 6 meter lange ski. De kan lande direkte 
på sneen, så man ikke en gang behøver at byg
ge en islandingsbane til dem. 

Der skal i år føres op til 400 tons forsynin
ger frem til ekspeditionbaserne. Tidligere .af
sendtes forsyningerne med mindre maskiner' 
fra Christchurch, men de måtte mellemlande, 
ved McMurdo. Herfra fortsatte de til selv~ 



Sydpolen og Byrd stationen, hvor de nedka
stede forsyningerne med faldskærm. 

Hercules maskinerne kan gi direkte til Syd
polen og Byrd stationen og lande. Alene pi 
denne mide kan man spare 100 mill. dollars 
til faldskærme. Man regner med, at man kan 
forcere ekspeditionens videnskabelige indsats 
med eet ir ved at føre forsyningerne frem med 
de store prop-jet maskiner, og det hele kom
mer meget sikrere frem. 

Ved indsats af maskiner med ski som lan
dingsgear kan man benytte landingsbanerne 6 
mineder af året, og derved gør man det unød• 
vendigt for videnskabsmændene at blive et 
helt år pi Sydpolen, de behøver blot at være 
der i selve sæsonen. Pi den måde vil det være 
muligt at skabe endnu større interesse blandt 
videnskabsmænd til at deltage i det arktiske 
k 

De Hercules maskiner, der nu lander pi 
Sydpolen, tilhører den eskadrille, der forrige 
sommer landede 2.500 gange på Grønlands 
indlandsis med forsyninger og mandskab til 
USAs fremskudte radarkæde. De var også for 
kort tid siden med til at redde de amerikanske 
videnskabsmænd fra isflagen »Charlie«, langt 
fra Alaskas nordlige kyst. 

Noget af det første, de store Lockheed C-
130 prop-jet maskiner har bragt til den arne· 
ikanske antarktiske ekspedition pi Sydpolen, 

er - så utroligt det end lyder - et køleskab, 
der skal bruges for at hindre madvarerne i at 
ryse i Sydpolens stærke kulde. Videnskabs
ændene skal opholde sig 8 mineder i det 
tarktiske omride. 

Der er allerede foretaget 58 flyvninger med 
orsyninger til baserne, heraf gik de 28 direkte 
il Sydpolen, og lederen af »Operation Dyb
ryser«, kontreadmiral David M. Tyree, del
og i den første tur. Han medførte det Stars 
nd Stribes, som admiral Byrd havde haft med 
i sin første ekspedition til Antarktis. 

EA TTLE, W ash.: Luf thansa har i disse dage 
derligere bestilt fem Boeing fly og har der-

med ialt bestilt ni af disse fly hos Boeing 
Airplane Company. 

Den ny bestilling omfatter en 707-420 Jn. 
tercontinental og fire 720B mellemdistance 
jet'er. I ordre var fire 707 Intercontinental, af 
hvilke den første netop er ved at blive udsty
ret til levering. 

720B-eren er en udviklingstype .af 707 se
rien og udstyret med turbo-fan motorer. Luft
hansa har til hensigt at benytte de ny 720B
ere på sine sydamerikanske, nær- og fjernøst
lige ruter, medens Intercontinental skal ind
sættes pi Europa-Nordamerika ruterne. 

Den ny kontrakt bringer antallet af bestil
linger pi Boeing jet linere op pi 204, af 
hvilke 90 allerede er leveret. 

DEN HAAG: Et nyt selskab med forsvarssy
stemer som speciale er blevet oprettet i Hol
land. Dets opgave vil blive i samarbejde med 
NATO landene at udnytte de produktionsmu
ligheder, der findes i disse lande til støtte for 
vestens forsvar, udtaler selskabets præsident, 
den tidligere generalmajor i det amerikanske 
luftviben, Haywood S. Hansell. 

Det nye selskab, der har fået navnet Appa
raten Industrie Defence Electronics N. V., vil 
deltage i dette samarbejde ved .at arrangere 
produktion af amerikanske forsvarssystemer i 
Europa gennem licensarrangementer fra den 
amerikanske industri. 

Mange af NATO landene har store mulig
heder for at skaffe ~en produktionskapacitet 
og teknik, der kan skabe de vibensystemer, der 
i dag er en nødvendighed for det vestlige for
svar. Det største bidrag, den .amerikanske in
dustri kan yde til den frie verdens forsvar, er 
at stille sine erfaringer til rådighed for de 
NATO lande, der har den nødvendige pro
duktionsteknik og forskning til ddighed, ud
taler generalmajor Hansell. Pi den mide kan 
man skabe et bedre forsvar ved mindre om
kostninger. 

SANTA MONICA, Calif.: Ved slutningen af 
1959 var der kun to amerikanske luftfartsel
skaber, United og Delta, som havde taget DC-

23 



8 jetlinere i anvendelse på indenrigske ruter. 
Men i løbet af de første tre måneder i indevæ
rende år vil Douglas Fabrikerne begynde leve
ringen af DC-8 til følgende luftfartselskaber: 

Alitalia, Eastern Air Lines, KLM, National 
Air Lines, Northwest Orient Airways, SAS, 
Swissair og Trans-Canada Air Lines. 

Ved slutningen af 1960 vil der være leveret 
over 100 af de 152 DC-8, som er bestilt af 20 
forskellige luftfartselskaber verden over. 

SEVILLA. En eskadrille på 18 af det ameri
kanske luftvåbens Lockheed F-104C Starfight
ers er ankommet til den amerikanske Moron 
luftbase efter at være fløjet non-stop over At
lanten fra USA. Maskinerne hører til USAs 
taktiske luftstyrker. 

Starten fandt sted fra Myrtle Beach luftba
sen i South Carolina med kurs mod Moron 
basen via Bermuda og Azorerne. Den totale 
flyvetid var 8 timer, og de 18 maskiner tan
kede op i luften fra KB-50 maskiner. 

Gennemsnitsfarten var ca. 960 km i timen, 
vejret var dårligt på det meste af turen, men 
eskadrillen havde ingen vanskeligheder med 
påfyldningen af brændstof. Det meste af ti
den fløj maskinerne "oven over vejret". Der 
var ingen vanskeligheder med maskinerne. 

Det er første gang, en hel eskadrille Star
fighters er sendt til Europa non-stop over At
lanten. De vil i fire måneder blive stationeret 
på Moron basen nær Sevilla under kommando 
af oberst George L. Ruddel, der er chef for 
den 97. taktiske jagereskadrille på George air 
force basen ved Victorville i Californien. 

De amerikanske jagerstyrker, der er statio
neret i Spanien, skal efter aftale mellem USA 
og Spanien benyttes til forsvar af såvel de ame
rikanske forsvarsinstallationer som de span
ske byer. De er kommandomæssigt underlagt 
den strategiske luftkommandos 16. amerikan
ske luftstyrke, der har hovedkvarter på Tor
rejon basen i nærheden af Madrid. 

Denne non-stop flyvning over Atlanten be
viser, udtaler man i det amerikanske taktiske 
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luftvåben, at USA er i stand til at deployere 
sine jagerstridskræfter hurtigt til hele kloden. 

Efter licenskontrakt med Lockheed Aircraft 
skal der bygges ialt 700 Starfighters til de ty
ske, canadiske og japanske luftstyrker. 

SEATfLE, Wash.: Antallet af passagerer med I 
Boeing 707 jetlinere nåede i den forløbne uge 
op på over 2 millioner. - 14 måneder efter, I 
at de store jetlinere blev indsat i regulær ru
tefart. 

Den første Boeing 707 i civil luftfart blev 
indsat på den nordatlantiske rute til Europa 
den 26. oktober 1958, og siden er et stigende 
antal indsat på hjemlige (USA) og interna
tionale ruter. Mindre end et år efter den før- 1 
ste flyvning var over 1 million passagerer be
fordret med de hurtige 707 linere, og med ca. , 
11.000 passagerer daglig, nåede 707'erne 2 
millioner stregen 12 uger senere. 

V ed udgangen af året startede eller landede 
en Boeing 707 gennemsnitlig hvert femte mi
nut et eller andet sted i verden, og alene i 
1959 loggede 707'erne over 64.000.000 km i 
mere end 112.000 timer og med ca. 1.950.000 
passagerer. 

Det runde passagertal - 2 millioner - I 
nåedes samtidig med, at jetliner nr. 100 gjor
des færdig på Boeing Airplane Companys 
Transport Division, og over 80 Boeing 707 '
ere er nu i regelmæssig rutefart. 

Fem luftfartselskaber og US Air Force tog 
707'ere i brug i 1959; året opviste tillige den 
første transpacifik jetrute, og to luftfartselska
ber åbnede med få dages mellemrum 707 ruter 
jorden rundt. 

BURBANK, CALIFORNIEN. Det amerikan
ske luftvåben har tildelt Lockheed Aircraft en 
kontrakt til udforskning af mulighederne for 
rumfartøjers sikre tilbagevenden gennem atmo
sfæren til landing på jorden. Det er ikke kon
traksummen - kun ½ mill. dollars, - der 
har gjort denne kontrakt eftertragtet af den 
amerikanske flyvemaskineindustri, men selve 
opgavens karakter. 



Der skal foretages aerodynamiske studier i 
rindtunnel med et halvt hundrede forskellige 
nodeller i fart svarende til 18 gange lydens, 
lg man skal udforske alle de problemer, der 
ril være forbundet med selve landingsmulig-
1ederne efter en tur ud i rummet. 

Et af de vigtigste spørgsmll.l i denne for
)indelse bliver at få reduceret farten i det øje
)lik, rumfartøjet vender tilbage til atmosfæren, 
)g at få fastslået den varme, der udvikles under 
passagen. 

Alene prøverne i vindtunnelen vil vare over 
et år, de vil blive ledsaget af studier af de 
forskellige metaller, der kan tænkes anvendt 
ved konstruktionen. Også landingsproblemerne 
vil kræve langvarige studier, udtaler ingeniø
rerne, der skal gennemføre disse forsøg. 

MARIEETA, GEORGIA. Man er for tiden 
ved at undersøge, hvordan mennesket vil rea
gere, arbejde og sove under en transport gen
nem det ydre rum i vægtløs tilstand. Til dette 
formål har man på Lockheed Aircraft konstru
eret en speciel »null-gravity simulator~<, som 
borteliminerer virkningen af tyngdekraften på 
forsøgspersonen. Den vil være færdig om kort 
tid. 

Eksperimenterne vil for det første gå ud pil 
at studere de påvirkninger, mennekset kommer 
ud for under absolut vægtløshed i rummet, og 
simulatoren vil tillige blive brugt til udvæl
gelse og træning af mandskab til rumfartøjer. 

Det amerikanske lufvåben har allerede fore
taget studier af vægtløshedens virkninger, men 
kun over ganske korte perioder - op til 40 
sekunder. Det er sket ved frit fald af specielt 
udstyrede flyvemaskiner, men man vil senere 
kunne studere problemet i 4 minutter med 
X-15. 

»Nogle af de mere alvorlige virkninger pa 
den menneskelige organismne - der kan med
føre total disabilitet i kritiske funktioner - vil 
måske først opstå 20 minutter eller mange ti
mer efter, at vægtløsheden er opstået«, udtaler 
lederen af disse undersøgelser, Mr. F. A. Cleve
land, der er tekniker. »Men »rumsyge«, som 

svarer til søsyge, kan allerede komme i løbet 
af et par minutter.« 

For udvælgelsen af fremtidens rummænd vil 
det derfor være af stor værdi at kunne få fast
slået reaktionerne på forhånd, fortsætter Mr. 
Cleveland. Man må også have disse oplysninger 
af hensyn til den specielle og meget intensive 
træning, besætningen skal gennemgå, før de 
sendes ud i rummet. 

Lockheer Aircraft har indrettet et helt labo
ratorium til at tage sig af denne opgave, og det 
er her, »null-gravity« simulatoren bliver byg
get. Den ligner mest af alt en stor beholder 
med vand - større i diameter end en industri
virksomheds olietank. 

Tanken er fyldt med vand, og ned i denne 
sendes forsøgspersoner klædt i en slags frø
mandsdragt. Tanken er ophængt, så den kan 
roteres hurtigt omkring sin akse, og viden
skabsmændene kan se, hvorvidt »rummanden« 
er i stand til at orientere sig, og om det er ham 
muligt at genoprette kontrollen med omgivel
serne. 

Flydende i vand vil manden være under en 
næsten tilsvarende situation som i det ydre rum. 
På grund af tankens omdrejning vil han hver
ken ane, hvad der er op eller ned, tværtimod 
vil han føle sig selv som det stationære midt
punkt. 

Simulatoren er konstrueret på en sådan 
måde, at forsøgspersonen kan gennemføre en 
del af undersøgelserne af de problemer, der er 
forbundet med at føre et rumfartøj. Ude fra 
kan videnskabsmændene se, hvordan han ud
fører disse funktioner og notere sig hans reak
tioner. Man er klar over, at vægtløshed vil 
virke på næsten ethvert menneskes funktioner 
i nogen udstrækning, og at det også vil med
føre psykologiske problemer. 

Et menneske afgør, hvad der er op og ned 
ved hjælp af sine øjne, presset på fødderne og 
balanceorganerne i det indre øre. Men placerer 
man et menneske i en beholder med vand, 
fjerner man trykket på fødderne og fordeler 
det over hele legemet. Ved at rotere beholderen 
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mener man a kunne forstyrre balancesystemet, 
så hjernen ikke reagerer over for impulserne. 
Og da han selv bevæger sig rundt i den vand
fyldte beholder og kun ser den, har han mistet 
følelsen af jordens tiltrækningskraft. 

Til det nye laboratorium har Lockheed Air
craft knyttet en lang række videnskabsmænd 
inden for de forskellige felter. Blandt dem er 
fremragende teknikere, psykologer og speciali
ster i flyvemedicin fra universiteter og fra luft
våbenet. 

BURBANK. For første gang har salget i året 
1959 oversteget 1 million dollars for Lockheed 
Aircraf t Corporation, der netop har udsendt 
sit årsregnskab. Der blev solgt for 1,3 millar
der dollars mod 97 3 millioner året før. 

Fortjenesten ligger derimod under det fore
gående års, idet den kun androg 8, 7 millioner 
dollars mod 18,8 millioner dollars i 1958. 
Dette skyldes, at omkostningerne oversteg 
salgsprisen for kommercielle transportmaski
ners vedkommende. 

Det er bemærkelsesværdigt, at flyvemaskine
produktionen for første gang androg mindre 
end halvdelen af selskabets salg. Derimod steg 
kontraktværdien af produktionen af missiler 
og satellitter til op over ½ milliard dollars. 
Denne gruppe repræsenteres af produktionen 
af ballistiske u-båds missiler af typen Polaris, 
flyvevåbnets Discoverer og satellit-projekterne 
Midas og Samos. 

Starfighter F-104 var den mest efterspurgte 
maskine internationalt. Her er det navnlig kon
trakterne med Canada, Tyskland, Belgien og 
Holland, der tæller med, idet disse lande vil 
bygge ialt 1000 maskiner af denne type til en 
værdi af over 5 50 millioner dollars. 

Ordrebestanden udgjorde pr. 1. januar 1.155 
mill. dollars, hvilket er næsten det samme som 
det foregående år til trods for, at der har været 
rekorder i afleveringerne i 1959. Selskabet be
skæftiger 57,704 medarbejdere mod 54,591 
året før. 
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SANTA MONICA. CALIFORNIEN. En af 
det amerikanske luftvåbens største transportfly
vemaskiner, en Douglas C-133 Cargomaster, 
har sat rekord ved at transpartere et enkelt 
stykke gods på 27 tons tværs over Amerika. I 

Det var et stykke af udskydningsrampen til 
en af hærens Nike Zeus anti-raket raketter, 
som blev transparteret den lange distance ad 
luftvejen, og det var første gnag, at en flyve
maskine havde transporteret et enkelt stykke 
gods af en vægt på 27 .000 kg. 

N ike Zeus er konstrueret til forsvar mod 
interkontinentale ballistiske raketter. 

KØBENHAVN. Sabena har atter fået over
draget transporten af de skandinaviske Gaza
styrker, som står overfor udskiftning i løbet af 
april. 

Denne gang indsætter det belgiske luftfart- I 
selskab DC7C »Seven Seas« 4 motorers lang
distance-fly på opgaven. Hver maskine vil 
flyve non stop fra Skandinavien til El Arish 
flyvestation i Ægypten. Turen beregnes til at 
tage lidt over 8 timer. 

Der bliver tale om en luftbro imellem de 
tre skandinaviske hovedstæder, idet Sabena skal 
udføre 19 flyvninger med fulde laster svenske, 
norske og danske FN soldater i begge retnin
ger. 

Sabenas erfaringer m. h. t. befordring af 
hærpersonel går tilbage il Koreakrigen, hvor, 
selskabet deltog i »Pacific Air Lift« imellem 
San Francisco og Japan. 

NEW YORK. Flyvemaskinefabrikerne er nået 
meget længere hen mod produktionen af ma
skiner med atomkraft, end de fleste tænker sig. 
General Electric arbejder således i sine forsk· 
ningslaboratorier på at konstruere et kombine· 
ret start- og motorsystem til motorer med atom-

1 
kraft. Den vejer kun knap 75 kg og kan lever<! 
500 hk. Det er den amerikanske luftvåben- oJ 
atomenergi-kommission, der har bestilt denn~ 
motor. 



I BOG KRONIK -
Af KL (R) ]. Lindegaard-Christensen 

Af to årsager fortjener den ny britiske hvid
iog om Englands forsvar videre opmærksom-
1ed. 

For det første betegner den et opgør med de 
'ejlvurderinger med hensyn til missilernes og 
let gennemautomatiserede forsvars muligheder 
sammenligning med de konventionelle våbens 

[ herunder fly - red.), som kom til .at danne 
~rundlaget for Duncan Sandys' meget omdisku
:erede hvidbog fra 1957, og som foreløbig har 
:esulteret i fare for en - efter sagkyndiges 
nening - alvorlig svækkelse først og frem
nest af det britiske luftvåbens slagkraft, uden 
it det har været muligt at skabe kompensation 
for den effektivitetskrise, der allerede er ved 
:1.t blive følelig. 

Selv om den nye forsvarsminister, Harold 
Watkinson, energisk har benægtet, at den nye 
hvidbog skal vurderes i denne belysning, giver 
den dog klart udtryk for den erkendelse, at kun 
~n rimelig bal.ance mellem de konventionelle 
og de automatiserede våben kan give forsvaret 
den nødvendige effektivitet. Det er rigtigt, at 
den efter bogstaven ikke tager af stand fra sin 
forgænger, men desto mere betegner den en ny
orientering ved at placere hovedvægten på mo
bilitet. Det afgørende er, .at det, medens den 
planlagte nedskæring af mandskabsstyrken fra 
700.000 til 400.000 mand indtil 1962, gen
nemføres, som det er forudset i 1957-hvidbo
gen tilstræbes, at denne reducerede styrke kan 
sættes ind overalt i verden i en begrænset kon
flikt, og førend en sådan når at brede sig til 
n større. Dette understreges af, .at hele luft
ransportflåden fornyes og udvides med hyper
oderne fly og helikoptere, der kan bære trop

er, materiel og våben med ekspresfart over de 
tore distancer og flytte de enkelte enheder lyn
mrtigt fra sted til sted på selve slagmarken. 
å samme måde vurderes det strategiske af-

skrækkelsessystem under hensyntagen til balan
cen mellem missiler og konventionelle våben. 
Arbejdet på færdigudviklingen af Englands 
»eget« strategiske artillerimissil BLUE 
STREAK vil blive fortsat, men det gøres gæl
dende, at dette våben, som kræver permanente 
og derfor sårbare baser, sikkert ikke vil komme 
til at stå alene som efterfølger for det beman
dede bombefly. Som mobile .affyringsbaser for 
ballistiske artillerimissiler nævnes både bombe
fly og u-både. 

Men vejen til den balance, som den ny hvid
bog forudsætter, tegner sig ikke så optimistisk. 
Det ny forsvarsbudget, som forsvarsministeren, 
Harold W atkinson, forelagde sammen med 
hvidbogen, opererer med en stigning i militær
udgif terne på 115 mill. i, medens Duncan 
Sandys for tre år siden forudsagde en gradvis 
fortsat nedgang i disse udgifter. 

Dette har da også givet anledning til bitre 
kommentarer, selv i den del af den britiske 
presse, der normalt støtter regeringen. Således 
skriver T he Times, at skatteborgeren har krav 
på at få at vide, hvorfor han nu skal plukkes 
for yderligere millioner til forsvaret. Og Fiann
ciai Times advarer mod at gennemføre for
svarseksperimenter, som allerede er udført i 
USA. 

Det andet, der gør denne hvidbog til noget 
ret enestående, er, at den i langt højere grad 
end nogen tidligere fastsætter retningslinier for 
de britiske militærpolitik i de kommende år, 
især med hensyn til samarbejdet mellem Stor
britannien og USA, Commonwealth og NATO. 
Vigtigheden af et snævrere samarbejde mel
lem de frie nationer fremhæves som et middel 
til at sikre forsvarsaftalernes effektivitet, uden 
at der dermed forbindes urimelige økonomiske 
ofre. Man går ind for et snævrere samarbejde 
mellem de vestlige lande med hensyn til for
svarsstudier, og udvikling og produktion af Il}' 

våbentyper, trods »de mange vanskeligheder på 
dette område«, der først må løses. 

Englands forsvars-hvidbog er interessant ved 
den afslørende åbenhjertighed, hvormed det 
erkendes, at den hidtidige forsvarspolitik ( som 
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fastlagt ved Duncan Sandys' hvidbog af 1957 
- red.) har hvilet på et fejlskøn, og den giver 
herigennem samtidig et manende billede af de 
skæbnesvangre muligheder, der kan komme til 
at foreligge, når man fra politisk side giver sig 
i kast med militære eksperimenter! 

R.t,dolf Lusar: »Die deutschen W affen tmd 
Geheimwaffen des 2. JP eltkrieges und ihre 
Weiterentwicklung«. 255 sider, ill. - J. F. Leh
manns V erlag, Miinchen. 

Denne bog er udsolgt i 1. og 2. oplag. Nu 
foreligger et 3., omarbejdet og udvidet. Titlen 
lover en teknisk redegørelse. Derfor har man 
lov til at vente, at den er noget ganske særligt. 

Det er den i sandhed også, men den skyldes 
ikke beskrivelsen af de tyske våben og våben
forskningen. Bogens tendens og hele form er 
skrydende og anmassende, som de toner, der 
lød fra Goebbels propagandaministerium. Den 
lader så sandelig ingen være i tvivl om, at den 
er skrevet for tyskerne selv og absolut ikke for 
udlandet. Den del af de tyske borgere, der intet 
har villet lære af den natinalsocialistiske tragi
die, får her at vide, at det sviende nederlag kun 
sh.-yldtes saboterende slavearbejdere, befriede 
folks modstanå og de ubønhørlige fjenders sta
dige fastholden ved, at det tapre og ukuelige 
tyske folk skulle ydmyges og Tyskland knuses. 

Her intoneres en smældende fanfare over 
den tyske opfinder- og pionerånd, som kun kan 
virke forstemmende, fordi mange af de opfin
delser og opdagelser, der uden videre tilskrives 
tyskerne, i virkeligheden er gjort af andre. For
fatteren kan ikke være uvidende herom. 

Men det var vel for indholdets skyld, at en 
udlænding vil anskaffe sig den. Lad det da 
være sagt straks. Titlen er ganske misvisende, 
det stof, der anføres, er skåret til og behandlet 
således, at det understreger og støtter indtryk
ket af Tysklands glorværdige militære rolle i 
verdenshistorien. Enhver ved, at de tyske le
dende militære sagkyndige allerede i W eimar-
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republikkens dage opfordrede til militær forsk
ning og endog åbenlyst understøttede udviklin
gen af ny våben, og det er ligeledes almindeligt 
kendt og anerkendt, at en lang række epoke
gørende våben blev udviklet af tyskerne før og I 
under den anden verdenskrig. Nogle af dem 
nåede at blive brugt i krigen, andre ikke. 

Det skal i sandhedens interesse indrømmes, 
at der i bogen er samlet mange interessante en
keltheder om de våben, der kom i brug, og om 
de forskningsarbejder, der blev udført. 

I alt væsentligt opretholder forfatteren også 
en vis overskuelig sammenhæng i behandlingen 
af de særskilte tekniske områder. Det er pl de 
konventionelle våbens område, at man finder 
den mest redelige behandling af emnet. Her 
præsenteres håndvåben, artilleri, kampvogne, 
fly og orlogsskibe i kapitler, der kun i ringe 
omfang indeholder usandsynligheder. Værre er 
det, når forfatteren går ind på de projekter, der 
ikke blev færdigudviklede før kapitulationen 
( et ord, som han i øvrigt slet ikke anvender!). , 
Her ofres der plads på en række våbentekniske 
umuligheder i en udstrækning, som slet ikke 
er berettiget, og gang på gang brydes sammen
hængen af en samling uordentligt opstillede, 
tvivlsomme oplysninger. I disse afsnit, som ud
gør ca. halvdelen af bogen, kan man ikke hente1 

noget, som tjener til at give et sandt billede af 
berømte »hemmelige våben«. 

Enkeltprojekterne kunne vel i og for sig 
være nok så bemærkelsesværdige, men de e~ 
beskrevet på en sådan måde, som antyder, ad 
de mest usandsynlige data uden videre er blevet 
antaget som sandheder. Der er i hvert fald in
tet rimeligt forhold mellem de enkelte projek
ter. 

Videreudviklingen af de tyske våben, so 
i følge bogens titel også skulle være beskrevet 
hører man meget lidt om, og i de tilfælde, hvo1 
det sker, vrimler bogen med fejl, som er gan 
ske meningsløse i betragtning af, at der på de 
tidspunkt, da denne udgave blev udarbejdet! 
fandtes et såre fyldigt materiale at g! efter. 
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MedBP 
for f re111tidens 

flyvning ... 

Fremtidens fly er jet-fly. S.A.S. har 

Caravellen i regelmæssig drift og 

Douglas DC 8 er på trapperne. En 
militær version af Boeing 707 jet-lini

ren indleder her jet-kæmpernes epoke 

i Københavns Lufthavn og tanker 

50.000 liter BP jet brændstof. 

MED BP FOR KVALITET 

llP jet-brændstoffors høje kvalitet skyl
des den intensive forskning BP gen
nemfører for hele sin produktion. 
BP betyder højeste kvalitet overalt i 
kæden : Produktion - Transport -
Leverance. 

~~ 
- en verdensindustri 

i Deres tjeneste 





AVR0748 AVR 074 8 AVR0748 AVR074 8 AVR0748 AVR0741 

For nogle af de flyvemaskiners vedkommende, som anvendes idag, er der ret snævre grænser for hvc 
megen betalende last og/eller brændstof, som kan medtages ved start fra varme og højtliggende flyve 
pladser. Den driftsbillige Avro 7 48 kan anvende sådanne »kritiske« start- og landingsstriber uden inc 
skrænkning af den betalende last. Der, hvor indskrænkninger er nødvendige, er disse meget mindr 
generende end for andre luftfartøjer indenfor samme klasse. Avro 748 starter og lander med sikkerhe1 
på pladser med blot nogenlunde jævn overflade, og den kan anvendes med fuld betalende last fr: 
flyvepladser med meget begrænsede start- og landingsbaner. Med en største startvægt på 33.000 l bE 
(14.970 kg) er den samlede distance til start og stigning til 35 fod (10,69 m) på 2.520 fod (768 m 
under forhold svarende til International Standard Atmosfære ved havets overflade. Dette luftfartøj ka, 
også starte på 3.500 fod på een motor. HAWKER SIDDELEV AVIATION 

32 Dui<e Slreel, SI . James's, London, S.W.1. 

Bare 
der er en kandervære en AVR074S 

græsbane 

l' 
Repræsentant: Mogens H,irtt1mg . jens Kofodsgade i . Kobmhavn K 
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Det glas, De hæver til en skU 
i festligt lag, er noget helt 
andet end det glas, der bruges 
i vinduer. Det er indlysende. 
Men er De klar over, at der 
også i moderne elektroteknik 
anvendes glas af mange 
forskellige sorter, hver 
passende til sit specielle 
formål? 
For at finde - og fremstille 
- det rigtige glas til hvert 
enkelt formål byggede Philips 
sine egne glasværker. Her 
indledtes et storstilet forsk
ningsarbejde, der f. eks. 

er tusind ti 
resulterede i stærkt forbedrede 
Røntgen-rør og ultra-violette 
lamper. Samarbejde mellem 
metallurger og glaseksperter 
ledte til udvikling af en særlig 
glassort til elektronrør. De 
nødvendige maskiner til 
fremstillingen blev konstrueret 
og bygget på Philips egne 
værksteder. 
Endnu en gang blev det snævre 
samarbejde mellem mange 
slags specialister den drivende 
kraft på vejen mod fremgang 
og kvalitet. - Philips kvalitet. 

PHILIPS 

DIVERSE LUFTARTER 

GASSVEJSNING 

ARGONSVEJSNI NG 

LYSBUESVEJSNING 

--------------~ 

Nye provlnsnumre: Århus: 58300 Ålborg: 35622 Odense: I I 93 16 
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Trykt i 
Herlev Bogtrykkeri 

(S. Valbjørn) 

Journalistisk sjuskeri! 
I »Berlingske Tidende« fra 3. ds. kunne man under 

overskriften »Den nye Hærordning« læse nogle betragt
ninger over de ydre og indre vilkår, hvorunder den nye 
forsvarslov nu skal iværksættes. Såvel lederen, som det 
fra dagen før med den nye hærchef, generalløjtnant V. 
Jacobsen, og som formentlig har forledt lederskribenten 
til i overskriften at tale om »Hærordning«, rummer 
tanker og opfattelser som enhver, hvem forsvarets tarv 
ligger på sinde, vil kunne tilslutte sig. 

Når »Flyvevåbnet« tager lederen som udgangspunkt 
for nedenstående bemærkninger, skyldes det da også i 
særlig grad overskriften. Med baggrund i væsentlige 
dele .af lederens indhold, navnlig i begyndelsen og slut
ningen, føler vi, at titlen rettelig burde have været »Den 
nye Forsvarsordning«. At »luftvåbnet« omtales i tek
sten, hvor der øjensynligt menes flyvevåbnet, som det 
officielle navn er efter forsvarslovens bogstav, nævnes 
kun for fuldstændighedens skyld. Eksemplet er sympto
matisk for den alm. situation på området. Hvor ofte har 
man f.eks. ikke hørt »Radioavisen« meddele, .at »Mari
nens Catalina på Grønland er gået på eftersøgning.« -
Eller set følgende overskrift: »Hærens nye helikoptere 
demonstrerer redningstjeneste.« - Man har vist endnu 
ikke hørt om »Flyvevåbnets Kampvognsjagere« eller om 
»Hærens Søartilleri«. men bortset herfra har et flertal 
af de mulige kombinationer utvivlsomt været forsøgt i 
tidens løb. 

Man vil muligvis kalde det småligt; men vi finder, at 
landets opinionsdannende organer simpelthen ikke kan 
være disse forhold bekendt. - Lad os prøve at overføre 
et tilsvarende sjuskeri med navne og tilhørsforhold på 
pressens egne forhold. Mon en redaktør ved » Jyllands
posten« skulle være tilfreds med at se sit indlæg citeret 
som værende udgivet under »Skive Folkeblad«s auspi
cier? - Lige så lidt som redaktør Holger Eriksen for
mentlig ville føle sig smigret ved at få »Børsen«s syns
punkter skudt i skoene. 

Altså på med vanten! Pressens folk bør tage sig på at 
lære forsvarets organisation og indre struktur så grun
digt at kende, at de er i stand til at nævne tingene ved 
deres rette navn og i den rette sammenhæng. Dette må 
synes en rimelig forudsætning for at udtale sig med den 
sikkerhed og bestemthed, hvormed det oftest sker, og er 
næppe et uoverkommeligt ønske, blot viljen er til stede. 
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Raketdrivstofferne af • 
1 dag 

Fra tidsskriftet »Ingeniør og bygningsvæsen« ved Kl (R) ]. Lindegaard Christenser. 

Selv om det 13. århundredes raketmotor og 
den, der i dag bærer flere hundrede kilo tunge 
instrumentlaster ud i det kosmiske rum, i prin
cippet er opbygget .af de samme elementer, ad
skiller de sig dog vidt fra hinanden. Raket
pioneren fra 1860'erne kunne sikkert uden syn
derligt besvær have drøftet sine problemer med 
en arabisk kollega fra det 13. 11.rhundrede, men 
vor tids raketteknikers problemer ville være 
uforståelige, ja, tåbelige fantasterier for ham. 

Porblot hundrede år siden var raketdrivstof
fet nemlig det, man havde brugt i århundreder, 
sortkrudt. De første sikre beretninger om 
krudtraketten stammer fra Kina og Arabien. 
Navnlig i det sidstnævnte område er anvendel
serne bragt så vidt frem, at det efter al sand
synlighed er her, man skal finde dens oprin
delse. 

De sidste årtier af forrige århundrede bragte 
en række pionerarbejder, der hver for sig lagde 
grundlaget for den udvikling, vi i dag er midt 
i. Først af disse bør man nævne russeren K.E. 
Tsiolkowskij, en skolelærer fra den lille by 
Kaluga. Blandt de mange skrifter, han udgav 
om flyvning og rumfart, var en del viet raket
fart uden for atmosfæren og kom til det resul
tat, at flydende drivstof ville give den største 
bæreevne, og at yderligere en Hydrogen-Oxy
gen kombination ville være den mest fordel
agtige. 

Enkelte af hans skrifter nåede til Tyskland, 
hvor de blev oversat. En af dem, en afhand
ling om rumfart fra 1911, kom den unge Her
man Oberth i hænde og skal efter hans eget 
udsagn have vakt hans interesse for dette emne, 
som han i 1923 gav det teoretiske gmndlag, 
i en bemærkelsesværdig afhandling, Die Rakete 
zu den Planetenraumen. 

Den videre udvikling i Tyskland og de bane
brydende arbejder, der udføres i Amerika af 
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. I 
dr. R. H. Goddard, vil være velkendt og skal 
derfor ikke gøres til genstand for yderliger 
omtale her. 

I dag står vi med en lang række drivstoff e 
og drivstofkombinationer til rådighed til løs 
ning af de aktuelle, civilt videnskabelige o 
militære opgaver. 

Karakteristiske størrelser 

De hensyn, der gør sig gældende ved valge 
af drivstoffer til raketmotorer, knytter sig isæ 
til to karakteristiske størrelser, nemlig den så 
kaldte specifikke impuls, I sp, der er et udtryl 
for drivstoffets bonitet. Man h.ar 

(1) lsp = 
Reaktionskraft (kg) 

Drivstofforbrug (kg/sek.) ' 

og drivstoffets specifikke masse. Med bevæge! 
sesligningen gældende for raketmissiler 

(2) Ve 
Mo 

= VelogeM
1 

- gt- D; 

hvor 

Ve missilets karakteristiske hastighed, 
Ve udstrømningshastigheden ( = Isp : g) 

Mo 
Masseforholdet :S: Forholdet mellem mi· 

M1 l silets masse ved start og ved drivstofslu 

g Tyngdeaccelerationen 

t Motorens funktionstid 

D Luftmodstanden 

udgør missilets tornvægt en væsentlig fakto 
Stoffer med lav specifik masse, som Hydroge 
og Fluor, vil kræve meget større tankkapacit< 
end andre drivstoff er med mindre I sp, me 
større specifik masse. Af hensyn til luftmo · 
standsfaktoren ( D) vil det ikke være ønsk,

1 ligt at øge tankdiameteren ud over en v 



ense, uden at længden samtidig forøges. Der 
1 da optræde så store bøjningspåvirkninger, 
endog betydelige konstruktionsforstærkende 
menter må indføres. Derved påvirkes mas
:orholdet i ugunstig retning. Som det ses 
raf, bliver der ved valg af drivstoffet indbyr
s modstridende krav at tage i betragtning. 
ojekteringen af raketmissiler hviler da også 
:sentligt på af svejsning af disse to faktorer 
)d hverandre. 

3,0 

, .5 

;i .o 

1.5 

' _!!.... 
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Masseforholdets indflydelse pJ hastighedsforholdet 

Drivstofferne inddeles efter deres fysiske til
andsformer i 

Flydende drivstoffer og 
faste drivstoff er. 

En tredie gruppe, de såkaldte hybrider, har 
e fundet praktisk anvendelse og vil derfor 
e blive omtalt. 

ydende drivstoff er 

De drivstoffer og drivstofkombinationer, der 
lder ind under denne gruppe, tilføres reak
nskammeret i fint forstøvet eller dampfor

ig tilstand. Uanset dette betegnes de efter 
n tilstandsform, hvori de opbevares. 

Man skelner mellem to kategorier, enkelt
flerfasede drivstoff er. 

For de førstnævnte gør der sig to indbyrdes 
modstridende krav gældende, som har ind
skrænket deres videre anvendelse: 

I. De skal kunne opbevares sikkert. 

II. De skal være klar til brug uden tilførsel 
af andre komponenter. 

Affyring af den amerikanske ICBM ATLAS. 
Rim/lagerne, der strømmer ned af missilets krop 
hidrører fra fortætningen omkring oxogentankene 

De dekomponeres under indvirkning .af tryk
eller temperaturstigning eller ved tilstedevæ
relse af katalyserende elementer. Et typisk en
keltfaset flydende drivstof er Hydrogenper
oxyd. Det blev brugt i enkelte tyske raketmo
torer under den anden verdenskrig. Andre er 
stoffer som Nitrometan, Diætylenglykol-dini
trat eller blandinger, f. eks. Hydrogenperoxyd
Metanol. Da der kun er een fase, volder fød
ningen til reaktionskammeret ingen problemer. 

De flerfasede flydende drivstoffer består af 
2 komponenter, et brændstof og en oxydator, 
der opbevares og fødes til reaktionskammeret 
særskilt, således at de først der bringes i ind
byrdes kontakt. Man benytter to metoder til 
fødningen .af drivstofferne til reaktorkamme
ret. Den ene er trykfødningssystemet, hvor 
drivstoftankene sættes under tryk ved hjælp af 
Nitrogen eller Helium. Dette system finder 
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kun anvendelse i mindre missiler, eftersom 
tankene for trykmediet vil f3. for stort omfang 
i missiler over en vis strørelse ( masseforholdet 
påvirkes i ugunstig retning). I de større missi
lers raketmotor benyttes et turbopumpesystem, 
der drives enten ved reaktion af drivstoff et 
eller ved dekomposition af et enkeltfaset driv
stof, i reglen Hydrogenperoxyd. 

De oxydatorer, der har fundet den videste 
anvendelse, er flydende Oxygen, Hydrogenper
oxyd og Saltpetersyre. Andre, som er genstand 
for omfattende undersøgelser med hensyn til 
deres anvendelighed, er Ozon, Fluor, Nitrogen
peroxyd. De tre sidstnævnte synes navnlig at 
have muligheder som oxydatorer i raketmoto
rer, der kan opbevares klar til brug med påfyldt 
drivstof over længere perioder. For de to først
nævnte gør der sig det gældende, at de er 
behæftet med en række ulemper, der kan med
føre, at de ikke vil blive anvendt i praksis, selv 
om de giver større I sp end andre oxydatorer. 

Flydende Oxygen anvendes som oxydatorer 
i de fleste strategiske artillerimissiler, det ame
rikanske SM-65 Atlas ICBM, Storbritanniens 
Blue Streak LRBM og Sovjetunionens T-3 
ICBM og i de fleste større rumforskningsmissi
ler. Denne oxydator udmærker sig fremfor de 
øvrige ved, at den er ugiftig og ikke-ætsende. 
V ed længerevarende berøring med huden kan 
den dog forårsage alvorlige »forbrændinger«. 
Det lave kogepunkt frembyder en række pro
blemer med hensyn til opbevaringen og forsen
delsen samt under fyldningen af missilets tan
ke, da der må foretages hyppige efterfyld
ninger. 

Hydrogenperoxyd er knap så stærk benyttet 
som flydende Oxygen. Dets væsentlige anven
delse skyldes de britiske teknikeres ønsker om 
at undgå den flydende Oxygens ulemper. Men 
stoffet har et ret højt smeltepunkt, ca. + 3,0°C, 
og det er overordentligt ustabilt i høje koncen
trationer. Den almindeligst forekommende 
brugskoncentration er 90 °/o. Det reagerer 
spontant ved kontakt med organiske stoffer og 
de fleste metaller. Af denne årsag kan det kun 
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opbevares i glas, aluminiums-, tin- eller kar 
af visse .arter af rustfrit stål. 

Salpetersyre anvendes især som Oxydations
komponent i de såkaldte drivstoff er, d. v. s. 
sådanne, hvis brændstof- og oxydationskompo
nenter reagerer spontane ved indbyrdes kon
takt. Det finder af denne årsag anvendelse i 
en række militære missiler og i enkelte højere 
trin i rumforskningsmissiler, f. eks. i 2. trin af 
det amerikanske satellit-bæremissil Vang11ard. 

Som brændstof/ er benyttes en lang række 
forbindelser og enklere grundstoffer. Af allel 
disse anses flydende Hydrogen for at være det 
ideelle, og Hydrogen indgår i næsten allet 
brændstofforbindelser. 

BRÆND-

STOF. 

c:n::===:::::Jr 
ILTNINGS 

MIDDEL . 

PUMPE

SYSTEM. 

Raketmotor med flydende drivstof 

Fremtrædende blandt de uorganiske brænd 
stoffer er forbindelser af Nitrogen og Hydro 
gen, nemlig Ammoniak NHs og Hydrazilj 
N2H2 samt enkelte metalhydrider, som Penta 
boran BsHø, der er væskeformig ved norma 
temperatur. 



Adskillige hydrogenholdige organiske for
indelser benyttes som brændstoffer, f.eks. 
1ættede og umættede Hydrokarboner, Alkoho
~r, Ætere, Aminer og Nitroparaf iner. Ben
in- og Petroleumsdestillater har fundet vid an
endelse som brændstoffer. 

Følgende skal kort nævnes om de enkelte 
rændstoff er: 

Flydende Hydrogen har meget lavt koge-
1unkt og lille specifik masse, hvilket taler imod 
ets anvendelse som brændstof, da der kræves 
elativt store, vel isolerede tanke. Hydrogen 

Hydrazin var tidligere et af de hyppigst be
nyttede brændstoffer. Det danner med Salpe
tersyre og med Hydrogenperoxyd drivstofkom
positioner med hypergole egenskaber. Hydra
zin er giftigt, dampene antændes let og er i 
større koncentrationer eksplosive. Det kan be
nyttes som enkeltfaset drivstof. 

Metalhybriderne er endnu ikke bragt frem 
til praktisk anvendelse. 

Blandt de organiske brændstoffer indtager 
H ydrakarbonerne den mest fremtrædende 

Specifik i.Clpula for aeldre oe; nyere drivstof'f'er. 

Flydende tlerfaøede drivstoffer. 

Salpetersyre-Monoætyl
anilin/But læter • 
.Snlpetersyre-Hydrokar
bon (RP- 1) . 

llydrocenpero:xyd- :U>-1. 

Flydende Oxygen-Flyden
de vandfri Ammoniak 

Flydende Fluc,r-Flydende 
vandfri Ai::1.monis.k 

Flydende 0xygen-Flyden-
de Hydrogen 

Flydende Fluor-Flydende 
Hydr oge n. 

=====::1•••• ======-=-•• ---------:11 ------------. __________________ _) 

Faøte homogene drivetoffer, 

Cordite ( Britiok ) 

.'lo.eaag (Tyek ) 

Ballistit'e (Kmerikanek) 

Fast e heteroG"ene drivatoffer. 

: ortkrudt 

Ammoniumni trat-Polye
t r in. 

;u:moni umpe rklorut-Poly -
enl tid. ur:imi . 

150 200 250 300 350 

* Sandsynligforbedring ved tilsætning af 20-30 0/o kollaid afominium. 
Karakteristiske størrelser. 

an bruges sammen med de tre hyppigst an
endte oxydatorer, men størst I sp kan forven
es med flydende Oxygen. 

Flydende vandfri Ammoniak benyttes hyp
igst med flydende Oxygen; I sp er af en stør
elsesorden på 270 sek. Ammoniak er giftig 
g giver visse problemer ved opbevaring. 

plads. De er imidlertid behandlet særskilt un
der en anden artikel, da de hyppigst benyttes 
som brændstof i stempel-, turbojet- og ramjet
motorer. 

Forbindelser af Karbon, Hydrogen og Nitro
gen, som Assymetriske Dimetylhydrazin, altså 
Aminer, egner sig som brændstoffer. Tidli-
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gere var Dimetyl- og Monoætyl-Anilin ret 
stærkt benyttet, og nogen anvendelse har til
lige Metylamin og Diætylentriamin fundet, 
men de benyttes næsten ikke mere. Det vigtig
ste brændstof under denne gruppe er det først
nævnte, der i mange henseender reagerer som 
Hydrazin. Dog har det ikke hypergole egen
skaber sammen med Hydrogenperoxyd. Det 
kan i øvrigt opløses i vand, Ætanol og de fle
ste Hydrokarbonstoffer. 

Anilin, eller Dimetylanilin, har som nævnt 
tidligere været brugt. Tyskerne anvendte det 
under den anden verdenskrig sammen med Bu
tylæter for at give dette stof hypergole egen
skaber. Som ofte tilsattes Furfural for at sænke 
smeltepunktet. 

Alkoholerne har været et af de v1gt1gste 
brændstoffer i forbindelse med flydende Oxy
gen. Ætanol er sandsynligvis det bedst kendte 
og blev anvendt i det tyske artillerimissil, A 4 
( V-2). Dette brændstof kan også benyttes 
sammen med Salpetersyre, men kombinationen 
har ikke hypergole egenskaber. 

Faste drivstoffer 

Raketmotorer med faste drivstoffer er mere 
kompakte end motorer med flydende drivstof
fer. Det regnes i almindelighed som en fordel, 
at der ikke er fødningssystemer at tage hensyn 
til, eftersom alt drivstof er placeret i reaktions
kammeret og det umiddelbart er klar til brug. 
Imod anvendelsen af faste drivstoff er taler, at 
de i almindelighed giver mindre I sp end de 
flydende, og at trykkraftudviklingen ikke kan 
reguleres. Desuden er nogle af dem stærkt føl
somme over for temperaturekstremer. 

Der forekommer to hovedkategorier, nemlig 

homogene eller kolloide drivstoffer og 
heterogene eller sammensatte drivstoffer. 

De homogene eller kolloide faste drivstoff er 
svarer nogenlunde til de enkeltfasede flydende 
drivstoff er ved, at de er enkeltfasede kemiske 
forbindelser. 
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Grundelementet i disse drivstoffer er Cellu
losenitrat. I sig selv er det ikke en ensartet for
bindelse, men en blanding af høj- og lavnitre· 
ret Cellulose. Nitrogenindholdet varierer fra 
12.6 til 13.5 0/o. Stoffet dekomponeres lang
somt ved normal temperatur under afgivelse 
af Nitrogenoxyder. Reaktionshastigheden øges 
med temperaturen, idet disse oxyders tilstede
værelse fremskynder reaktionen. I nogen grad I 
kan det stabiliseres med stoffer som Difenyla • 
min og Diætylfenylurea. 

DYSEHALS . 

ISOLERING. 
DYSE. 

Raketmotor med fast br.endstof 

Cellulosenitratdrivstof fer fremstilles vec 
presning, idet udgangsmaterialet gøres form) 
bart med phtalater, som er ineksplosive elle 
med Nitroglycerin eller Diætylenglykol-dini 
trat, der er eksplosiver. Til denne kompositiot 
kommer additiver, som dels skal regulere reakl 
tionshastigheden, dels give de ønskede ballisti 
ske egenskaber, temperaturegenskaber m.v. 



Typiske betegnelser er Cordite og Ballistite 
ir et britisk henholdsvis amerikansk drivstof 
· denne art. 

I de heterogene, eller sammensatte, faste 
:ivstoffer, som er flerefasede kemiske syste
er, forekommer Oxydatorerne selvstændigt, 

forskel fra den førnævnte gruppe, hvor de 
bundet i selve drivstofmolekylet. 

Det oprindelige drivstof, sortkrudt, hører 
l denne gruppe og ligeledes drivstoff er Zink
rovl, som anvendes meget af amatører. Men 
~t karakteristiske ved de heterogene drivstof
·r er ellers, at Oxydator og Brændstof meka
.sk er forbundet til hverandre, idet brænd
offet fungerer som binder for Oxydatoren. 
rændstoffet er derfor som oftest formstoff er, 
,m Asfalt, Celluloseacetat, Ætylcellulose, Fe
)lformaldehyd-harpikser, polystyren, polyure
tan, polyvinylacetat eller elastomerer som po
sulfidgummiarter. Endelig anvendes i ud
rakt grad polyestere af f.eks. måleinsyre og 
talsyre som brændstoffer og bindere. 

Oxydatoreme er Nitrater og Perklorater. De 
1es anvendte er Kaliumnitrat, Ammoniumni
at, Kaliumperklorat og Ammoniumperklorat. 

For perkloraternes vedkommende, og da især 
>r Ammonumperklorat, foregår der under re
ctionen en dobbeltfunktion, idet oxydatoren 
els reagerer med brændstoffet, dels reagerer 
:lvstændigt, idet perklorationen oxyderer Am
toniumionen. 

Fremstillingen af drivstofsatser af heteroge
e drivstoffer foretages ved presning eller ved 
øbning direkte i reaktionskammeret. Presnin
en kan foregå under indvirkning af blødgø
ngsmidler eller under opvarmning. I det før
e tilfælde underkastes det færdige produkt en 
ærdning ved opvarmning i specielle ovne, i 
et sidste foretages en afkøling i væske eller 
ed lagring i afkølede rum. 

Ved udstøbning i selve reaktionskammeret 
lægges dettes vægge først med et tyndt lag 
brændstoffet uden Oxydatoren. Det skal be-

Eksempler på 11dformning af faste drivstof/er 

skytte væggene mod gennembrænding. De 
pressede ladninger forsynes derimod med et 
lignende lag, som pålægges mekanisk. 

I løbet .af de sidste år er der inden for ra
ketdrivstoffernes område sket en voldsom ud
vikling. Der fremkommer til stadighed ny 
oxydatorer og brændstoffer. En af de mest lo
vende muligheder synes kolloide metalliske 
brændstoffer at være. Efter de sidste forlyden
der skal visse amerikanske raketmotorer alle
rede være udstyret med sådanne faste drivstof -
fer, som for en væsentlig dels vedkommende 
består .af kolloid aluminium. Der synes at være 
tale om, at man kan gå to veje,nemlig: at inde
slutte kolloide partikler i en tynd hinde bestå
ende af brændstof /binderen eller at lægge en 
tynd aluminiumshinde om oxydatirpartiklerne. 
Desuden foregår der som før nævnt et omfat
tende arbejde på at finde brændstoffer og 
oxyd.atorer, som kan benyttes i »lagerbare« ra
ketmotorer, med flydende drivstoff er påfyldt 
og klar til øjeblikkelig anvendelse. 

Som drivstof egenskaberne er blevet forbed
ret gennem de seneste år, synes grænsen at 
være nået for de effekter, der kan fås med 
den thermokemiske raketmotor. Men indtil der 
foreligger praktisk anvendelige motortyper, 
hvis funktion baseres på andre former for 
energi-omsætning, er den kemiske reaktion den 
eneste, der kan give os den bæreevne, som er 
nødvendig. 
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Bevæbning af jagerfly - 111 
Af KL ]. Skjøth og FL I ( R) 0. ]. Rasmussen 

Rekylfri kanoner og 1·aketter som bevæbning i 
jagerfly 

De to foregående artikler konkludere i, at 
de fastindbyggede kanoners rolle som jagerflys 
primære bevæbning under de givne forhold sy
nes udspillet. Gennem mange år har man været 
klar over, at udviklingen ville gå i en sådan 
retning og store bestræbelser er udfoldet for 
at konstruere våben, der kunne afløse kano
nerne. Kravet var konstruktionen af våben, der 
kunne affyre en tilstrækkelig stor sprænglad
ning ved hjælp af det lettest mulige udstyr 
samt kunne anvendes i forbindelse med dertil 
konstrueret ildlederudstyr, under et kollisions
kursangreb. 

Den rek)'lfri kanon 

Princippet i denne kanon har været kendt 
i mange år, selvom den kun har været anvendt 
i større målestok under anden verdenskrig. Når 
et projektil affyres, udstødes en strøm af gas
arter under højt tryk bagud. Denne gasstrøms 
bevægelsesenergi er lig den bevægelsesenergi, 
som projektilets og dettes drivgasser er i besid
delse af, hvorved at rekyle elimineres. I prak
sis skabes gasstrommen ved at accellerere krudt
gasser igennem en udstrømningsdyse i kamme
rets bagende. Både gasserne, der driver projek
tilet frem gennem løbet, og de, der udgør 
strømmen, der går bagud, kommer fra for
brændingen af den samme drivladning, der 
indeholdes i et enkelt hylster, der i bunden er 
lukket af en let gennemtrægelig membran. 

Kammertrykket, der opstår, når drivladnin
gen forbrænder, bestemmer sammen med for
brændingsgassenes temperatur delvis hastighe
den af gasstrømmen gennem udstrømningsdy
sen. Erfaringen har vist, at man opnår de bed
ste resultater ved et kammertryk på 8 tons pr. 
kvadrattomme. 
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På fig. 1 er spændingskurven for en rekylfr 
kanon sammenlignet med en tilsvarende kurve 
for en konventionel kanon. Af kurvere frem 
går, at maksimaltrykket i en rekylfri kanon e1 
relativt lavt, medens middeltrykket er højt 
hvilket resulterer i en mere jævn drivkraft p 
projektilet. På den anden side ligger udbræn 
dingspunktet langt fremme, hvilket medføre 
et højt mundingstryk . 

Under normale arbejdsbetingelser udvikl 
en gashastighed på omkring 6000-7000 ft/s 
gennem udstrømningsdysen, hvilket vil sige, a 
der ved en begyndelseshastighed på 1500 ft/se 
for projektilet skal anvendes en drivladning p, 
lidt over en fjerdedel af projektilvægten fo 
at forhindre rekyle. Dette forhold vil stige, hvi 
mundingshastigheden sættes op, da udstrø 
ningshastigheden forbliver næsten konstan 
For eksempel vil en mundingshastighed p 
2500 ft/sec kræve en drivladning på op imo 
halvdelen af projektilvægten, hvorved hylstre~ 
størrelse forøges kendeligt, hvilket er en ulem 
pe. Hvis man betragter en rekylfri kanon m~I 
et kaliber på 7,2 tomme, vil man se, at d 
kræves en drivladning på 2 ½ Ibs for at gi 
projektilet, der vejer 135 lbs en begyndelse

1 hastighed på 800 ft/sec. For at udbalancerl 
rekylen kræves en yderligere drivladning p 
20 lbs, hvilket viser, at hylstret skal indehol 
ca. 9 gange den drivladning, der er nødvendi 
i en konventionel 7 ,2 tommer kanon. 

De vigtigste egenskaber ved den rekylfri kJ 
non er: l 
a) Ingen rekyle. Denne egenskab gør det mL 

ligt at montere en kanon med stort kalib 
på en relativ spinkel affyringsplatforrr 
f. eks. et fly. Derved undgår man forstæd 
ning af flyets struktur samt svære monte 
ringsanordninger. 



>) Lav vægt. Da den rekylfri kanon er kon
strueret til et maksimaltryk på ikke over 8 
tons pr. kradrattomme ( mindre end halv
delen af maksimaltrykket i en konventionel 
kanon), undgår man de svære løbs- og 
bundstykkekonstruktioner. 

·) Ammunition med stor sprængladning. 
Da accelerationerne i løbet er relativt små, 
kan der anvendes tyndvæggede projektiler 
med stor sprængladning. Eksempelvis inde
holder projektilet til en 95 mm konventio
nel kanon en sprængladning på 1,8 Ibs., 
medens den tilsvarende ladning for en re
kylfri kanon .af samme kaliber er 5 Ibs, 
altså en forøgelse på næsten 180 procent. 

Ovennævnte fordele er netop, hvad der kræ
res af en moderne jagerflybevæbning, men der 
!r desværre også ulemper forbundet med an
rendeisen af den rekylfri kanon. 

t) Trykbølge og ildglimt. 
Der vil ved en rekylfri kanon komme en 
langt kraftigere trykbølge og et ildglimt 
ved mundingen, end det er tilfældet ved en 
ortodoks kanon, ligesom der vil komme en 
meget kraftigere udstødestråle bagud. Dette 
medfører alvorlige vanskeligheder ved an
bringelsen af kanonerne i fly, ligesom det 
vil være vanskeligt at opretholde flyets sta
bilitet under affyringen. 

, ) Mangel på automatik. 
Patronerne til den rekylfri kanon er så 
tunge og uhåndterlige, at kun få kan med
tages i et fly. Endvidere kan drivladningen 
ikke antændes i patronens bund, ligesom 
patronerne heller ikke kan føres ind i kam
meret ved en lige fremadrettet bevægelse 
som ved ortodoks ammunition. Det er der
for tvivlsomt, om den rekylfri kanon kan 
laves fuldautomatisk uden altfor store vægt
forøgelser og uden at blive uhyre komplice
ret og rimeligvis ret upålidelig. Den må 
derfor betragtes som et enkelt-skuds våben. 

) Kort levetid. 
Udstrømningsdysen »brændes ned« ret hur
tigt på grund af gassernes høje temperatur 

og h.astighed under samme betingelser som 
dysen i en raketmotor. Eroderingen ( var
menedbrydningen) er derfor stor og be
virker ændringer i dysens dimensioner, 
hvilket skaber ændringer i kanonens eff ek
tivitet efter hvert skud. Rekylfri kanoner 
skal derfor udskiftes hyppigt. 

Ovennævnte ulemper har vist sig så alvor
lige, at ingen jagerfly indtil dato har været ud
rustet med rekylfri kanoner .Medens virknin
gen af granaterne fra f.eks. en 4,5 tomme ka
non er meget stor, vil antallet af kanoner, der 
kan monteres i et fly, være stærkt begrænset . 
Monteringen vil også blive af en så speciel 
natur, at flyet vil være uegnet til løsningen af 
andre opgaver, altså en indskrænkning i den 
operative fleksibilitet. 

.. 
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Fig. 1 

Den afgørende faktor er imidlertid, at den 
rekylfri kanon er meget unøjagtig. Det har væ
ret foreslået, at kanonerne skulle monteres, så 
de kunne affyres lige fremad ( kollisionskurs
angreb) eller skråt opad ( »squint persuit«
angreb) . Begge disse angrebsmetoder kræver 
imidlertid stor nøjagtighed, både ved sigtnin
gen og af projektilets ballistiske egenskaber. 
Af disse årsager har man opgivet den rekylfri 
kanon som fyldestgørende bevæbning af jager
fly. 

U styrede missiler ( raketter) 

Under 2. verdenskrig fandt flybårne udsty
rede missiler udstrakt anvendelse. Således an
vendte R.A.F. i udstrakt grad et tre tommer 
missil ved »Air to Ground«-angreb. Det mest 
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kendte tyske missil var R4M, der kom i egent
lig operativ tjeneste i slutningen af 1944. Men 
først efter 2.verdenskrig har man været i stand 
til at vurdere effektiviteten af ustyrede missiler 
anvendt under luftmålsangreb. 

Umiddelbart har det ustyrede missil nogle 
yderst tiltrækkende egenskaber som jagerfly
bevæbning. I dens simpleste form består den af 
et sprænghovede, en raketmotor og en udstrøm
ningsdyse, idet hele missilet stabiliseres af fin
ner. Sprænghovedet indeholder brandrør og 
sprængladning, raketmotoren er et forbræn
dingskammer, i hvilket er anbragt en ladning 
af fast drivstof og gennem udstrømningsdysen 
accellereres udstødningsgasserne. 

Fordelene ved det ,,styrede missil. 

a) Det kræver meget let og enkelt affyrings
udstyr, hvilket medfører større pålidelig
hed. 

b) En betydelig forøgelse af sprænghovedets 
kaliber forøger ikke missilets samlede vægt 
væsentligt. 

c) Da missilet sjældent udsættes for større g
påvirkninger, kan der anvendes en stor 
sprængladning. 

Vi ser altså, at det ustyrede missil opfylder 
de grundlæggende krav til et moderne jager
flys bevæbning: stor sprængladning og let, en
kelt affyringsudstyr. 

Uheldigvis har medaljen en bagside, der gør, 
at arbejdet med udviklingen af ustyrede mis
siler til jagerflybevæbning har lav prioritet. 
Sammenlignet med projektilet fra en kanon er 
et ustyret missil meget unøjagtigt. Arsagerne 
til unøjagtigheden er mange. Enhver faktor, 
der ændrer motorens ydelse, ændrer missilets 
bane. Sådanne faktorer er luftens tryk og tem
peratur. Jagerflyets stilling i affyringsøjeblik
ket, vindstød, asymmetriske finner og aerody
namisk interferens ved affyring af flere missi
ler samtidig vil også have en uberegnelig ind
flydelse på banen. Flere af disse ulemper skyl
des, at det ustyrede missil stabiliseres af finner. 
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Et rotationsstabiliseret missil, af udseende som 
en artillerigranat, ville være et mere nøjagtigt 
våben med den yderligere fordel, at den ville 
være let at opbevare og anbringe i affyrings
rør. Rotationsstabilisering kan opnås ved mon
tering af en ring af skråtstillede udstødsdyser 
på raketmotorens periferi. Anvendelsen af 
skråtstillede udstødsdyser giver et tab i den 
bagudrettede trykkraft, men samtidig nedsæt
tes luftmodstanden, så missilets maksimale ha
tighed kan sammenlignes med den, et finne 
stabiliseret missil opnår. Det rotationsstabili 
serede missils nøjagtighed er acceptabel, nåli 
det affyres fra ramper på jorden, men det mi
ster nøjagtigheden, hvis det affyres fra fly, hvi 
hastighed overstiger 200 knob. 

Forsøg, der har været med ustyrede missile 
anvendt mod luftmål, har vist, at sprænglad
ningen er stor nok til effektiv ødelæggelse. 
men det kniber med missilernes nøjagtighed. 
således at chancen for at udføre et ødelæggend 
angreb i første omgang er for lille. KompenJ 
sation for dette kan til en vis grad opnås ve 
anvendelse af større missilbatterier ( størr 
spredning). Eksempelvis kan nævnes, at et bat 
teri på 104 »Mighty Mouse«-missiler i forbin 
delse med passende sigteudstyr har vist si 
yderst tilfredssti,llende under kollision:sikt11'S1·1 

angreb, men kun mod mål med relativt lave 
hastigheder. Ved målhastigheder omkrin 
Mach 1 var unøjagtigheden så stor, at den ikk,

1 kunne accepteres, uagtet missilbygen var død 
bringende inden for et luftrum med siden I 0C 
m. 

Konklttsion: 

Den almindelige automatkanon, skønt nøjl 
agtig nok til at sikre enkelte træffere, anvende 
ammunition med for lille sprængladning ti 
at sikre nedskydning. På den anden side sikrel 
rekylfri kanoner og raketter tilstrækkeli1 
sprængvirkning, men mangler nøjagtighed. Ei' 
simpel løsning på problemet findes sålede1 

tilsyneladende ikke. En løsning, anvendelse, 
af styrede luft-til-luft missiler, vil blive give;; 
i næste nummer af »Flyvevåbnet«. 



~merikanske satel I itopsendelser 

-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 siden 1. januar 196 0 -0 -0 -0 -0 

DISCOVERER IX opsendtes den 4. februar. 
orsøget mislykkedes, idet bæremissilets 2. trin 
1igtede. 
DISCOVERER X. Opsendelsen den 19. fe

ruar mislykkedes, da bæremissilets 1. trin 
HOR eksploderede kort efter starten. 

MIDAS ( Missile Defense Alarm Satellite) 
blev forsøgt opsendt med bæremissilet AT
LAS-AGEN A den 26. februar. Forsøget mis
lykkedes, da 2. trins motor, BELL HUSTLER, 
svigtede. Satellitten var den første i en forsøgs
serie, der tager sigte på etablering af et eff ek-

AGENA B satellitten, der danner grundelementet i M/DAS og SAMOS systemerne. 
Den er 11dviklet fra 2. trin i Disc0'1Jerer-projektets bcemissi/ Tbor-Hmtler. 
AGENA-satellitterne bces ind i deres bane med en ATLAS. 
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tivt varslingssystem til erkendelse af angreb 
mod USA med store ballistiske bombarde
mentmissiler. Ligesom Discoverer-satellitterne 
skal MIDAS placeres i et polært kredsløb. 
Nyttelasten var ca. 1400 kg, mere end Sputnik 
III. 

PIONEER V, kunstig asteroid. Opsendt den 
11. marts. Vægt: 43,030 kg, kugleformet, dia
meter: 66 cm. Denne kunstige asteroid, den 
tredie, det er lykkedes at sende ud i det kosmi
ske rum, bevæger sig i en bane mellem jorden 
og planeten Venus. Metja og Pioneer IV der
imod mellem jorden og planeten Mars. Pioneer 
V opsendtes med et bæremissil af typen Thor
Able IV, der også bragte Explorer VI op, og 
er ligesom denne forsynet med 4 arme, der 
bærer solceller til opladning af batterierne. Det 
videnskabelige udstyr omfatter instrumenter, 
der kan analysere den kosmiske stråling, be
stemme retning og styrke af de magnetiske 
felter, registrere mikrometeoriter, s.amt måle 
temperatur i asteroidens indre. De to radiosen
dere skal efter beregningen kunne sende måle
data tilbage til jorden fra en afstand af 80 mill. 
kilometer. Aphelion er 1472 mill. kilometer, 
perihelion ( den 11. august 1960) 1195 2 mill. 
kilometer. Omløbsbanen 311.6 dage mod be
regnet 295 dage. 

Pioneer V betegner det hidtil største frem
skridt for udforskningen af forholdene i vort 
solsystem og specielt af solens indflydelse pil 
forholdene nær jorden. 

TIROS I (Television - Infrared Observation 
Satellite). Metereologisk observationssatel\lµ,t. 
Opsendt den 1 . april med et bæremissil af ty
pen Thor-Able. Nærlig cirkulær bane. Apogæ
um ca. 800 km. Vægt 122.5 kg, lav tøndefor
met, diameter: 190 cm, højde: 66.2 cm. Om
løbstid : 99.14 min. 

Med Tiros I indledtes et meget omfattende 
arbejdsprogram med det endelige mål at op
rette et fast satellit-båret vejrobservationssy
stem. Programmets første del omfattes af et 
antal Tiros satellitter, de første udstyret med 
infrarød-detektor til registrering af skylagene 
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og af varmeudvekslingen mellem jorden og 
dens .atmosfære. Det første af de to fjernsyns
kameraer dækker et bælte af jorden med en 
bredde på 11000 kilometer, det mindre udfø
rer en detailafbildning omkring midten af 
dette bælte over en bredde på 1200 km. Strøm 
til radiosenderne leveres af solceller, der er 
placeret på satellittens sider og top. 

De næste satellitter i Tiros-serien skal pla
ceres i polært kredsløb for at tilvejebringe en 
sikrere dækning af de vigtige polaregne. 

Programmets senere virksomhed samles i 
Nimbus-serien. Disse satellitter vil, foruden I 
Tiros-udstyret tillige omfatte radarinstrumen- 1 
tering. 

TIROS I har allerede få dage efter opsen
delsen været metreologerne til stor nytte, idetl 
den registrerede opståen og udvikling af en 
tyfon syd for Australien, som man ikke på an-1 
den måde havde fået underretning om. 

1 
ll!llllll! 

I,-.,._,. __ ,_ 

TRANSIT IB, Prototype for USA's naviga
tionssatellit. Spiralmønstret på sate//zttens over
og underside er » påtrykte• antenner. Bæltet 
omkring dens midte bærer solceller til drift af 
radiosenderne. 

TRANSIT I B. Militær n.avigationssatellit1 

Opsendt fra Cape Canaveral den 13. april , 
med bæremissilet Thor-Able Star, der er et to· 
trinssystem med »re-start capability« i 2. tri~I 
Transit programmet udføres af US Navy oJ 
ARP A ( Advanced Research Projects Agency) 
i fællesskab. Det tager sigte på etablering al 
et navigationssystem med »pin-point« nøjagtig! 
hed, som kan benyttes af både skibe og fly 



ransit I B må betragtes som en prototype, for 
~ senere, i alt 6 satellitter, der skal placeres 
omløb om jorden. Satellittens vægt er 122,5 
g, kugleformet og diameter 66 cm. Den er 
emstillet helt i glasfiberarmeret polyesterre
nformstof. I første omgang tilstræbes posi
:>nsbestemmelse med en nøjagtighed på 1,5 
n. Senere vil denne størrelse blive bragt ned 
1 150 meter. Transit-systemet skal især kunne 

yde navigationshjælp til Ubåde og fly for af
fyring af ballistiske bombardementsmissiler. 
Opsendelsen af T1·ansit 2 kan forventes i maj 
måned. 

DISCOVERER XI. Opsendt den 15. april 
med Thor-Hustler. Nyt udstyr skulle sikre ud
løsning af nyttelasten, men den svigtede. Dis
covererserien skal efter planerne gennemføres 
foreløbig med 20 opsendelser i alt. 

EN BERIGTIGELSE! 
I »Flyvevåbnet« nr. 2/1960 bragte vi under 

) FO årsberetning, forskelligt ( b) « følgende 
eddelelse: 

»Organisationen har fra FMN modtaget et 
kast til nye bestemmelser for forsvarets 
dhedstjeneste. 

I den anledning er der i samarbejde med 
øvrige officersorganisationer nedsat et bear-

bejdningsudvalg, idet en fællesudtalelse vil til
gå FMN senest den 15/ 3 1960.« 

Sidste afsnit burde rettelig have lydt således: 
»I den anledning har de militære tjeneste

mandsorganisationer i fællesskab meddelt 
FMN, at man ikke finder det rimeligt at tage 
stilling til udkastet, før der er truffet beslut
ning om den ny sygeforsikringslov, og før der 
er tage endelig bestemmelse om de fremtidige 
forhold vedrørende militærhospitalet.« 

IS 
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VERDEN B,UND 

SEATLE, Washington: Antallet af passagerfly, 
der den 1. januar i år var i drift hos alverdens 
luftfartsselskaber, er opgjort til 7 .164, hvortil 
kommer 614 i ordre. Opgørelsen, der stam
mer fra Boeing Airplane Company's Transport 
Divisions markedsundersøgelse- og planlæg
ningskontor, omfatter dog kun fly af over 
9.000kg bruttovægt. 

Undersøgelsen viser bl.a., at SAS har 72 
passagerfly i drift og 20 i ordre, og af samt
lige fly var næsten halvdelen, 3.048 i drift på 
europæiske linier. 

Pr. 1. april var der verden over 99 Boeing
jetlinere i drift og havde siden oktober 1958 
fløjet 129 millioner km og befordret over 3.6 
mil!. passagerer. 

Atten førende luftfartsselskaber har til dato 
afgivet ordre på 212 Boeing 707 langdistance 
og Boeing 720 mellemdistance jetlinere. 

SANT A MONICA, Californien: Douglas Air
craft Company i Californien har nylig fået en 
ny ordre på ombygning af et antal DC-7 luft
linere. Det drejer sig om otte luffartøjer, og 
ordren, som er på 2,3 millioner dollars, brin
ger det samlede antal DC-7, som nu skal om
bygges til fragtflyvemaskiner, op på 24 luft
fartøjer. 

De 24 liftlinere, som nu bliver ombygget 
til fragtflyvemaskiner, fordeler sig således: 
American Airlines 15, United Air Lines 6, 
KLM 2 og Pan American-Grace Airways 1. 

Indretningen af hver enkelt DC-7' er, som 
bliver ændret, retter sig naturligvis efter den 
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enkelte kundes ønsker, men i store træk gå 
ombygningen ud på følgende : 

Alt passager-udstyr fjernes; der indbygg 
karme til store lasteluger;; hele gulvet og d 
underliggende bjælker erstattes med stærked 
konstruktioner; vinduerne fjernes, og den in 
vendige side af kroppen forsynes med en fibe1 
glas-beklædning. 

Hver af de ombyggede DC-7B kan me 
føre indtil 15. 715 kg last på indenrigske 
ter med en marchfart på 580 km/t, og DC-7 
der har en større rækkevidde, kan som fra~ 
maskine foretage turen non-stop over Atlante; 
medførende en ret betydelig betalende last. 

MARIETI A, Georgia:ed held er Lockhj 
Aircraft for øjeblikket ved at afprøve et sj 
stem, hvorved det er muligt at lande og stop 
en Hercules C-130 transportmaskine på 15 2 
- svarende til fem gange maskinens eg 
længde. Det er en meget fin præstation, f 
en Hercules maskine vejer 67 tons, og det 
relativt den samme distance en bilist må brui 
for at. standse sin vogn fra 40 km' s fart på l 
tør veJ. 

Testpilot Leo J. Sullivan fortæller, at m, 
hertil benytter den såkaldte grænselagskontrc 
idet man blæser en kraftig luftstrøm ovl 
vingeflaps og alle kontroloverflader. Det L 
ver langt bedre stabilitet og kontrol ved lav 
fart end det tidligere var muligt. I 

Der er foruden de normale fire prop-J 
motorer installeret to ekstra jet-motore~ på nj 
skinen, og de driver kompressorerne til blæ• 
systemet. 



URBANK, Californien: Lockheed Aircraft 
ir fået de amerikanske myndigheders luftdyg
ghedscertifikat pil en helt ny flyvemaskine 
isa 60, der er enmotoret, og som skal produ
~res i Italien og Mexico. Det er mere end 25 
· siden, at Lockheed har givet sig i kast med 
bygge smil maskiner - man har koncentre

t sig om store transportmaskiner, supersoni
:e jetjagere, missiler og rumfartøjer. 

Produktionen skal overtages af Aeronautica 
[acchi i Milano, hvor Lockheed for nogen tid 
den erhvervede en større aktiepost, samt af 
xkheed Azcarate i Mexico, der er oprettet af 
eneral Azcarate, Mexicos tidligere præsident 
belardo Rodrigues og Lockheed Aircr.aft i 
~Ilesskab. De første produktionsmodeller kan 
!ntes i oktober mllned. 

Lasa 60 er helt af metal og har en nyttelyst 
l 680 kg med plads til 6 passagerer. Den vil 
ere velegnet til ambulancetjeneste med plads 
l to liggende patienter, og den vil sikkert i 
or udstrækning finde anvendelse til sprøjt-
1ng og pudring af marker. For arktisk brug 
- specielt i Grønland - er der den væsent-
e fordel, at maskinen kan leveres med pon

ner eller ski efter ønske. 

Den første prototype er udstyret med en 250 
Continental motor, men produktionsmo

llerne får en 260 hk supercharge motor af 
e fabrikat. Startvægten er 1500 kg, far-

254 km i timen. 

NDON. Et af British Overseas Airways· 
tterselskaber, Aden Airways, har købt tre 
de nye Avro 748 prop-jet maskiner, medde
Hawker Siddeley Aviation. Ordren er af

et pil en ny type af denne maskine, serie to, 
er udstyret med Rolls Royce Dart 7 moto-

A vro maskinerne kan medtage op til 44 pas
erer ved en aktionsradius pil 1450 km, og 
rchhastigheden er ca. 470 km i timen. Haw-
Siddeley A viation har allerede solgt A vro 

7 48 til to luftfartsselskaber i England, Sky
ways og B.K.S. Air Transport. Endvidere er 
der afsluttet en overenskomst med den indiske 
regering, der skal bygge denne maskintype pil 
licens. 

BURBANK, Californien. Det amerikanske Na
tional Aeronautics and Space Administration 
(NASA) vil indkøbe 16 Agena-B motorer til 
en pris af 50 mill. dollars af Lockheed Air
craft. De skal anvendes som andet trin sam
men med Thor og Atlas, og de skal leveres i 
løbet af de kommende tre llr. 

Sammen med Atlas vil Agena kunne sende 
satelliter med en vægt pil mere end 2.250 kg 
ud i en bane 480 km fra jorden, medens et 
rumfartøj på 356 kg kan sendes helt ud i rum
met. 

Det første rumfartøj med Atlas-Agena vil 
blive udsendt næste sommer og skal specielt 
anvendes til undersøgelse af mllnen. Thor-Age
na satelliter vil først blive udsendt i slutningen 
af 1961 og skal fortrinsvis .anvendes til mete
reologiske observationer som en afløser af den 
nuværende Tiros serie. Atlas-Agena afløser det 
sllkaldte Yoga program, der blev annulleret af 
NASA i december mllned. 

De Agena motorer, som NASA vil bruge, er 
noget større og af en lidt anden type end dem, 
de amerikanske luftstyrker har udviklet til ud
sendelse af Discoverer satelliter. Agena er kon
strueret pil en slldan milde, at den kan starte 
op igen ude i rummet, og den medfører en 
styremekanisme. Den er godt 1 ½ meter i dia
meter og mere end 7 .6 meter lang. Motoren 
udvikler en kraft pil 5.800 kg. 
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NEW YORK: KLM har sat hele fire stadig 
forbedr~de rekorder ved aflevetjngsflyvnin
gerne med de første fire Electra maskiner fra 
Lockheed Aircraft. Den sidste non-stop tur 
fra New York til Amsterdam tog 8 timer og 
16 minutter, svarende til en gennemsnitsha
stighed på over 660 km i timen. 

Non-stop rekorden for propeldrevne fly 
blev først slået d. 27. september, hvor en 
Lockheed Electra fløj turen på 9 timer og 48 
minutter. Kaptajn Frank Hawkins har været 
chef-pilot på alle fire rekordture. 

;Eastern Airlines har nu haft Electra maski
nerne i tjeneste i eet år. I løbet af denne tid 
valgte 1 ¼ million passagerer at flyve Elec
tra, og der blev fløjet næsten 1600 mil. passa
gerkilometer med denne maskintype. Eastern 
Airlines Electra maskiner er nu oppe på ialt 
7 5 .000 flyvetimer. 

SEATLE, Wash.: Et nyt system for luftmelde
tjeneste, hvori - paradoksalt nok i vor tidsal
der med dens sammensatte og indviklede in
strumenter - mennesket erstatter maskinen, er 
blevet udviklet hos Boeing. 

Systemet, der benævnes »MANTRAC«, der 
står for Manuel Angle Tracking Capability, 
har først og fremmest til formål at tilvejebrin
ge et nøjagtigt, men dog økonomisk middel til 
at spore og forfølge fjendtlige luftbårne våben, 
fly eller missiler, i egne og områder, hvor det 
højt udviklede SAGE ( Semi Automatic 
Ground Environment) eller tilsvarende elek
troniske systemer ikke er for hånden. 

~ 
SANTA MONICA, Calif.: En DC-8 jetliner, 
udstyret med Pratt & Whitney J-75 motor, har 
fornyl ig gennemført en rekordflyvning fra 
Long Beach i Californien til Miami i Florida. 

Jetlineren, som tilhører Eastern Air Lines, 
tilbagelagde den 3.716 km lange strækning på 
3 timer, 48 minutter og 5 5 sekunder. Gen
nemsnitsfarten var 931 km/t, og den største 
hastighed under turen var på 1088 km/t. 
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NEW YORK. De amerikanske luftstyrker ha1 

tildelt General Electric en kontrakt på 10. 
mill. dollars til udvikling af J-93 turbojet m 
toren. Den skal bruges i North American·s nyl 
B-70 bombemaskine, som skal kunne gøre ej 
fart på tre gange lydens. Samtidig er der bestil 
J-79 turbojet motorer for 17 mill. dollars t 
levering i år og næste år. 

MANTRAC bygger på et simpelt, grun 
læggende geometrisk princip, triangulatio 
dvs. bestemmelsen af et ukendt punkts beli 
genhed ved at måle vinklen mellem det uken 
te ( i dette tilfælde et fjendtligt fly) og 
kendte punkter ( her radarsøger stationer 
hvis afstand fra hinanden er kendt. 

MANTRAC systemets centrale del er 
stort plexiglaskort over det område, der s · 
forsvares, hvorpå et net af streger og bogstal 
adskiller og identificerer områdets forskelli 
afsnit. 

Til højre og venstre for kortet er to and 
glastavler ophængt på skinner og kan med 
håndbevægelse skydes ind bag centralkortet 
dække dette. 

Sidetavlerne betjenes hver af to ma1
1 

»plottere«, som står i direkte telefonforbi 
delse med en eller flere af områdets radars 
tioner. 

I tilfælde af luftangreb transmitterer rad, 
stationerne de angribende flys kompaskurs ml 
faste mellemrum til plotterne ved tavlen1 

hvor plotteren ved hjælp af vinkelmåler og I 
neal med oliekridt markerer kompaskurs~ 
Dette gjort rulles plottetavlerne ind bag ..:~ 
tralkortet, hvor en »tolk«, der står foran kc 
tet, på grundlag af skæringspunktet melll 
plottelavlernes kurser finder det fjendtlige fl 
plads på kortet og af mærker positionen. 



Sidetavlerne skydes tilbage, tørres rene og 
Led korte mellemrum gentager fremgangsmå
en sig, indtil det fjendtlige våbens kurs er 
:stemt klarlagt. Disse og andre tilhørende op
sningcr noteres af tolken på centralkortets 
irside, og når de tilstrækkelige data er ind-
1.et, er tolken i stand til at bestemme angre
ets hastighed, kurs, højde og sandsynlige mål. 

Alle disse oplysninger afgives til områdets 
unpleder og sætter ham i stand til at iværk
ette forsvarsforanstaltninger enten ved at op
!nde Boeing IM-99 Bomarc Missiler eller 
:!mandede jetjagere. MANTRAC fortsætter 
1ed at give løbende oplysninger, der sætter 
llllplederen i stand til at omdirigere sine 
1odangrebsvåben for at imødegå en hvilken 
,m helst undvigelsesmanøvre fra angribernes 
de. Om nødvendigt kan tolken eller en sær
g kampleder ved centralkortet udføre mod-
1grebsfunktionen. 

El.ektipniskte modforholdsregler ellen for
yrrelse af radar-stationerne af fjenden er in
t egentligt problem for MANTRAC. Dens 
rkemåde under sådanne elektroniske påvirk
nger er hemmeligholdte, men prøver har 
st, at en rigtig udstyret MANTRAC kan 
erkomme denne faktor. 

I samarbejde med US Air Force har MAN
AC gruppen gennemført prøver her med 
50ere, B-47ere og B-52ere, der simu

ede fjendtlige bombere, som benyttede sig 
elektroniske forstyrrelser, og med F- 102-
som modangribere. 

Holdarbejde og øvelse er absolut nødven
for MANTRACs anvendelse, og man har 

rbejdet et system af »krigsspil«, hvori en 
l af gruppen virker som angribere, medens 
anden del af gruppen betjener MANTRAC
temet for at spore og imødegå dem. Disse 
brudte prøver med MANTRAC har ikke 
ne ført til forbedringer af operationerne, 
n har godtgjort, at systemet er i stand til at 
bedre mange allierede nationers muligheder 
luftforsvar. 

SEA TTLE, WASHINGTON. Den sammen
slutning mellem helikopterfirmaet Vertol Air
craft Company og Boeing Airplane Company, 
der for kort tid siden bebudedes, er nu en 
kendsgerning, idet Vertol Aircraft Company, 
der fremstiller helikoptere og foldevinge-fly, 
den 31. marts blev en afdeling af Boeing Air
plane Company. Transakionen blev gennemført 
ved en udveksling af 2 aktier i Boeing for hver 
tre Vertol aktier. 

Ved at erhverve Vertol, bliver Boeing i stand 
til at forøge arten af sine produkter, der hidtil 
først og fremmest har været jetfly, missiler og 
gasturbine motorer. Det store vestkystselskab 
får nu en serie af civile fly til brug i dør-til
dør trafiken, såvel som en yderligere variation 
i sine forretninger med militæret. 

Vertol selskabets specielle produkt er i øje
blikket Vertol 107, en med tvilling-turbiner 
udstyret civil helikopter, der kan medføre 25 
passagerer eller en nyttelast på 3.600 kg, og 
YHC, en militær transportmaskine til 40 pas
sagerer. 

Selskabet har også leveret Vertol 76, et fol
devinge-fly, der starter som en helikopter og 
ved ligeud flyvning forvandles til et konven
tionelt fly, men vender tilbage til foldevmge 
stillingen for at kunne lande på samme måde 
som en i1elikopter. Dette fly er leveret til Na
t10nal Aeronautic. and Space Administration. 

Konstruktionen af Vertol 7 6 muliggør start 
og landing på meget begrænsede flyvepladser 
og tillader samtidig normal overlands hastig
heder. Prototypen undergår for tiden eksperi
mental flyvninger. 

Vertol fortsætter sin produktion på sit nu -
værende hjemsted og med samme ledelse som 
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til som en Boeing af deling, og Allied Rese
h Associates, Ine., Boston, der tidligere var 
underafdeling af Vertol, er nu en under

,eling af Boeing. Det samme er tilfældet 
d Vertols canadiske afdeling, der dog vil 
tsætte sin virksomhed gennem Vertol afde
gen. 

Vertol 107'ere, den nyeste civilmodel, er be
t af New York Airways til erstatning for 
te selskabs flåde af ældre Vertol helikoptere, 
· flyver mellem de større New York luft
rne og New Jersey og Connecticut. En pas
er kan således nu flyve i en Boeing maskine 
sit hjemsted til en større lufthavn, hvor 

1 kan skifte over til en Boeing 707 på en af 
10 linier, der nu benytter disse ny jet-fly 
transocane eller transkontinentale ruter, 

7' ere, der meget vel kan være anbragt til 
rt af en Boeing turbo-starter. 

Vertol har underskrevet kontrakt om en for
;svis overenskomst med det japanske Kawa
:i selskab om licensfremstilling af model 107 
'apan, og fører salgskampagner i Europa, 
nada og Asien om salg af civilfly. Forskel
e modeller af den militære Vertol helikopter 
i tjeneste hos USA's flyvevåben, hær og flå-

den franske hær og flåde, det japanske 
svars styrker, Canadian Air Force, det sven
luftvåben og den tyske hær. Vidt bekendt 
deres typiske tandem-rotor, har de fået kæ

avne som »den flyvende banan«, »apport
den« og »muldyret«. Deres opgaver består 

a. 1 .at flyve forsyninger til tårne i havet, 
sorterer under USA's kystradar forsvars 

em, redde marineflyvere, der er nød
et på havet, bygge kraftledninger i util
geligt terræn, transportere forsyninger i 
iske områder eller tropiske jungler, bringe 
dskab og skyts frem til kampstillinger og 

øre såvel militær som civil rekognosering 
er vanskelige forhold. 

NEW YORK. Den første produktionsmodel 
af Convair 880 er nu færdig og leveret til 
Delta Air Lines. Maskinen, der drives af fire 
General Electric CJ-805 jetmotorer, satte alle
rede ny rekord på sin første flyvning fra San 
Diego, Californien, til Miami. Convair 880 er 
specielt beregnet til mellemdistancer med lan
ding på mindre flyvepladser, der ikke er i stand 
til at modtage de større jetmaskiner. 

SEATTLE, W ASHINGTON. Verdens længst
gående jet-liner, Boeing 707-420 Intercontinen
tal udstyret med Rolls Royce Conway RCO-12 
turbo-jet maskiner har i dag fået udstedt cer
tificat fra det amerikanske luftfartstilsyn som 
fuldtud flyvedygtig passagerluftfartøj. Certifi
katet til Boeing er udstedt efter gennemførelsen 
af stramme prøver og grundig analyse af de 
præsterede flyvedata for operationer med en 
maksimal startvægt af 312 tons og en maksi
mal landingsvægt af 207 tons. Til dato er halv
fems 707'ere i regelmæssig rutetrafik verden 
over hos 10 selskaber ,og siden den før!>te 
blev sat i fart i slutningen i 1958, har 707'erne 
befordret over 2½ mill. passagerer og fløjet 
93 millioner km, der svarer til jorden rundt 
2325 gange, eller - hvis man regner, at 
jet' erne har været i drift i ca. 16 måneder, til 
jorden rundt 5 gange i døgnet. 

LONDON. Trans Arabia Airways, der har et 
stort rutenet i det mellemste Østen, har til 
Hawker Siddely Aviation afgivet ordre på to 
Armstrong Whitworth Argosy maskiner, og 
sikret sig option på yderligere en maskine. Om
kostningerne bliver inklusive reservedele 1.1 
mill. pund sterling. 

I de sidste to år har teknikerne fra Trans 
Arabia Airlines vist stor interesse for Argosy 
prop-jet maskinerne, og det bliver det første 
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tfartsselskab, der indsætter denne kombine
.e fragt- og passagermaskine på sit rutenet. 
lskinerne bliver allerede leveret i slutningen 
1960. For øjeblikket benytter luftfartssel
.bet maskiner af typerne DC-6 og DC-4. 

\lår de nye Argosy maskiner bliver indsat 
ruterne, vil man kunne reducere ophold på 
vepladserne med ialt 60 pct. De byder nem
den fordel, at de samtidig kan indtage både 
,sagerer og last, idet lastning og losning 
· i maskinernes forreste ende gennem store 
te. Hvis man ønsker det, kan man også lade 
,sagererne forblive i den luftkonditionerede 
>ine under lastningen. 

/\.rgosy maskinerne er udstyret med fire 
lls Royce Dart prop-jet motorer og kan med
e op til 89 passagerer i passagerversionen. 
r er nylig givet tilladelse til en forøgelse af 
rtvægten med 2.700 kg til 40.000 kg, hvil-
har givet en maksimal nyttelast på 12.700 

og en forøgelse af maskinens aktionsradius. 
stigheden er 450 km i timen i gennemsnit. 

Det engelske luftvåbens transportkommando 
· på et tidligere tidspunkt afgivet en større 
lre på den militære version af denne ma
ne, den bærer betegnelsen A W 660. 

KIO. Det japanske nationale forsvars-råd 
besluttet at indføre Lockheed Aircrafts 

fighter F-104C som det japanske luftvå
s jagermaskine af første linie. Denne be
ning er blevet truffet i et møde i forsvars
t under premierminister Nobusukes for

e. 

om grundlag for denne beslutning havde 
en rapport, der er udarbejdet af chefen 

luftvåbenet, general Minoru Genda, og en 
· ssion på 11 mand, som igennem længere 

ar studeret forskellige amerikanske jager
r i USA. Under dette ophold har general 
da selv fløjet Starfighter 11 gange. Gene

udtaler som et resultat af sine prøveflyv-

ninger, at denne jager har glimrende flyve
egenskaber, specielt god manøvredygtighed ved 
høj hastighed og i store højder, og at den som 
følge af sin konstruktion let kan betjenes af 
jordmandskabet. 

På forsvarsrådets møde blev det besluttet at 
lade 180 let modificerede Starfighters og 20 
trænere bygge på licens i Japan, og en kon
trakt mellem en japansk fabrik og Lockheed 
Aircraft kan ventes afsluttet i den nærmeste 
fremtid. 

Japan er det tredie land, der i løbet af den 
sidste tid har besluttet at introducere Star
fighter i sit luftvåben. Først kom Vesttyskland 
og senere Canada, der tilsammen vil købe og 
bygge 500 Starfighters på hjemlige fabrikker 
på licens fra Lockheed Aircraft. Der er endnu 
ikke frigivet nogen meddelelse om, hvorvidt 
Japan også skal bygge J-79 jet motorerne selv, 
eller om de skal leveres af det amerikanske 
General Electric, som har konstrueret dem. 

CARL JACOBSENS 
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TRIA'4311 
,,. 
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\GERSTOWN, Maryland. En ny privat 
vemaskine, Umbaugh-18, der kan starte og 
tde vertikalt, og som er lettere og sikrere at 
ve end en helikopter, er sat i masseproduk
n hos Fairchild Engine a.nd Airplane Cor
ration. Den vil kunne medføre to personer, 
prisen på den kommer til at ligge under 

.ooo kr. 

Raymond E. Umbaugh, som er præsident 
: selskabet, udtaler, at med denne maskine, 
r bærer hans navn, vil publikum for første 
11g få lejlighed til at købe en flyvemaskine, 
r kun kræver lidt mere dygtighed af piloten, 
den vogn kræver af sin fører. Den vil ikke 
nne gå i spin, og den kan lande lige i nær
den af rejsens mål. 

Den nye maskine har kombineret mange af 
konventionelle flyvemaskiners og helikop

es fordele. Fremdriften sker med en 180 hk 
coming stempelmotor, medens maskinen får 
l bærekraft fra en trebladet rotor over ka.-
en. Rotoren drives ikke af motoren, men 
erer som resultat af maskinens fremdrift. 

Øjensynlig efter Auto-Gyroprincippet, som 
det kendtes i årene før 2. verdenskrig. 

I det øjeblik, Umbaugh-18 skal lette, sæt
tes rotorbladene i gang, idet de tilkobles mo
toren ganske kort tid, og når motorkraften i 
stedet tilkobles den almindelige propel, fort
sætter rotoren og giver maskinen opdrift. 

Den nye flyvemaskine vil her i Danmark 
være særlig velegnet til sprøjtning og pud
ring af afgrøderne p11. markerne foruden til al
mindelige rejseform11.l. Den kan udstyres med 
pontoner. 

Tophastigheden ligger for Umbaugh-18 p11. 
godt 200 km i timen, medens marchhastighe
den er 160 km for 65 pct. motorkraft. Akti
onsradius er p11. 560 km. På grund af sin kon
struktion er den nye maskine meget mere sta
bil under alle flyve- og vejrforhold end kon
ventionelle maskiner og helikoptere. Selv når 
motoren er sl11.et fra, kan maskinen føres sik
kert ned på jorden i normal glideflugt eller p11. 
grund af rotoren lige som en faldskærm. 

Det er første gang, man har p11.begyndt mas
seproduktion af en privat flyvemaskine, der 
kan gennemføre transporten direkte fra hus 
til hus uden besvær af lufthavnenes landings
formaliteter. Den er konstrueret af Gilbert 
DeVore. 
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FJERNKENDING 
Af KL ( R) ]. Lindegaard Christensen 

F-104 STARFIGHTER er en amerikansk 
gerbomber og interceptor, som er i tjeneste 
d USAF, og som desuden er indkøbt og un
·r levering til Canadas, Hollands, Belgiens 
: Vesttysklands flyvevll.ben. Et større antal 
al desuden licensfremstilles af disse landes 
,industri. 

For nogle fll. mll.neder siden har USAF truk
t flyet tilbage fra luftforsvaret af det nord
erikanske kontinent, mens jagerbomberver
nen fremdeles indgll.r i de taktiske flyver
rker. Konstruktionsarbejdet indledtes i 1951 
den første af 2 prototyper fløj første gang 

der betegnelsen XF-104 den 7. februar 
54. Den første produktionsudgave, F-104A, 

i luften den 17. februar 1956 og leverin
ne til det amerikanske luftforsvar begyndte 
nuar 1958. I mellemtiden udførtes omfat
de afprøvninger af flyets tekniske installa-
er i et specialbygget fly med betegnelsen 
. Dette fly er senere blevet udviklet selv-

stændigt til forsøgs- og rekognoseringsvirk
somhed i stor højde og over store distancer. 

F-104B er en tosædet udgave af F-104A 
bll.de til operativ anvendelse og som træner. Si
derorsarealet er forøget væsentligt og selve si
derorsbevægelsen gjort fuldt hydraulisk. Før
ste flyvning fandt sted den 7. februar 1957. 

F-104C er den første jagerbomberversion. 
Flyet kan udstyres med spyd til tankning i luf
ten. Leveringerne til USAFs taktiske styrker 
blev pli.begyndt i oktober 1958. En tosædet ud
gave af F-104C er ligeledes leveret til USAF. 
Den er en parellel til F-104B. 

F-104G er en universal-udgave, der bl.a. vil 
blive benyttet af det canadiske flyvevll.ben i Eu-
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ropa under betegnelsen CF-111 og af Vesttysk
land, Holland og Belgien. Denne version er 
udstyret med katapultsæde til udskydning op
efter og med »air-bleed« i planforkanten for at 
forbedre landingsegenskaberne. Flyet er udru
stet med en detektorenhed til at registrere og 
forhindre stallingstendenser. 

Under betegnelsen QF-104 er et mindre an
tal eksemplarer modificeret som kommando
eller programstyrede måldroner til brug ved 

udvikling og afprøvning af luftforsvarsmis
siler. 

F-104 er for tiden indehaver af rekorden i 
højde og hastighed med henholdsvis 31432 m 
( 103395 ft) og 2259,85 km/t samt en række 
enkeltrekorder i stigehastighed. 

Data 

Fabrik: 
Lockheed Aircraf t Corporation 

Type: 

Jagerbomber, interceptor og taktisk bombe
fly 

Max. hastighed: 
2,2 Mach i 107700 m = 35000ft 

Landinghastighed: 
264 km/t = 143 knob 
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Stigeevne: 
7000 m/min = 23000 ft/min 

Op. tophastighed: 
18000 m = 60000 ft 

Aktionsradius : 
950 km = 510 sømil 

Op. fuldv.: 
9300 kg = 22500 lbs 

Motor: 
1 General Electric }79-GE-7 aksial jetmot 

på l 5000lbs. st. t. ( 190001b. st. t. med eftel 
brænder) I 

Spændvidde: 
6,68 m - 21 ft 11 m 

Længde: 
16,61 m 

Højde: 
4,11 m 

Bevæbning: 
1/ 20 mm M-61 VULCAN seksløbet kane 
og 2-4 luftforsvarsmissiler af typen SID 
WINDER. Under bæreplanet kan medfoc 

en række kombinationer af konventionel 
og kernevåben samt beholdere med M
kanoner. Flyet er udstyret med et ASG
ildledersystem. 



1vilc Avon motorer har været anvendt siden oktober 1958. 

riftstiden mellem hovedeftersyn for British Overseas Airways 

Jrporation's De Havilland Comets blev på mindre end 18 

an eder øget fra 1000 timer til 1800 timer. Civile Avon motorer 

vde i begyndelsen 10.250 lb. take off thrust. De maskiner, der 

1 er i produktion for Sud-Aviation Caravcller, giver 11.400 lb. 

rust og senere modeller af Avon vil give 12.725 lb. thrust. 

• 

AVON MOTORER BENYTTES I 
ELLER ER BESTILT TIL 

DE HA VJLLAND COME TS 

--..... • •••••••••••••• _ l,.;_ 
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Mlsralr , Mexlcana • Olymplc Alrways S. A. 

SUD-AVIA TJON CARAVELLER 

~ C::: , .............. ~ 
Air France • Air Algerle • Alitalia 

Flnnalr • Royal Air Maroc 
Sabena · Scandlnavlan Airllnes System 

Swlssalr • Unlted Alrllnes • Varig 

ROLLS-ROYCE LIMITED, DERBY, ENGLAND 

RO ENGINES · MOTOR CARS , DIESEL AND PETROL ENGINES · ROCKET MOTORS · NUCLEAR PROPULSION 

Repræsentant for fl_yvemaskinemotorer : Civilingenior Mogens Harttung, Jens Kofodsgade 1, København K. 







{skraveret streg) 
Turistklasse 
passagertrafik 
{om dagen) 

(hvid streg) 
Fragttrafik 
(om natten) 

PASSAGERER 

TJEN PENGE DØGNET RUNDT MED ARGOSY 
131/2 short ton• fragt eller 84 turislkla11e
pa11agerer. Passagerer om dagen og fragt om natten 
giver tilsammen fortjeneste døgnet rundt med Argosy. 
Kun Argosy giver en behagelig, rolig, tryktæt komfort 
for turistklassepassagerer og hurtig indladning i 
begge ender af kroppen af voluminøs fragt. Ændring 
fra passager- til fragttransport er hurtig og enkel, og 
Argosy er ideel til flyvning med blandet last på de 
billige natruter. AWA Rolamat systemet revolutio 
nerer håndteringen af fragt. 

FortJenstmullgheder. Procenttallene for udnyttelsen 
af lasteevnen, som er angivet på ovenstående dia 
gram, er fremkommet på følgende måde: I 
- Direkte driftsudgifter på typiske europæisl..e luft
ruter er sot til 105 pund sterling pr. time. 
- Fragtindtægt til 2/8 af grundtaksten for fragt, idet) 
der er taget hensyn til særtokst for aviser, voluminøse 
laster og specielle varegrupper. I 
- Passagerindtægt til 8 ° o under gældende turist 
klassetakster under hensyntagen til reducerede billet- 1 
priser for børn samt agentprovisioner. 

Argosy er udstyret med fire Rolls-Royce Dart propel- turbinemotorer, som giver største økonomi og ydeevne ! 

Argov, bringer omkostningerne ved luftfragt ned på jorden I 

HA W KER SIDDE l E Y AV I AT ION, 32 Duke Street, St. James's, London, England! 

Repræsentant: Civilingeniør Mogens Horttung . Jens Kofodsgode 1 . København K. 
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---Infanterilien---
I den fornylig gennemførte lov om forsvarets orga

nisation m.v. er det bl.a. bestemt, at flyvevåbnets k11p
eskadriller nedlægges. 

Denne bestemmelse er en følge af, at ansvarsfordelin
gen med hensyn til forsvar af flyvepladse1· m. v. over
for angreb fra tl'opper på jorden er blevet ændret, så
ledes at hæren n11 i større omfang end tidligere skal 
påtage sig løsningen af denne opgave, der jo gennem 
adskillige år har vist sig vanskelig at få løst på en både 
forsvarsmæssig og personelmæssig tilfredsstillende 
måde. 

Om den nye ansvarsfordeling betyder, at der n11 til
lægges forsvaret af flyvepladser større vægt end tidli
gere, eller om nyordningen må ses på den baggr11nd, at 
flyvevåbnets større anlæg, når det drejer sig om forsvar 
overfor angreb fra tropper på jorden, naturligt kan ind
passes i det område/ orsva,·, for hvilket hæren i forvejen 
er ansvarlig, ligger ikke ganske klart. 

Det er blot at håbe, at hærens og flyvevåbnets øverste 
myndigheder gennem de aftaler, som må træffes om 
ordningens enkeltheder, må nå frem til en realistisk og 
effektiv løsning af dette forsvarsproblem. 

Selv om det i krigstilfælde må forventes, at de anlæg, 
der her er tale om, i første række vil blive udsat for an
greb fra fly og raketvåben, e,· udviklingen endn11 ikke 
løbet fra nødt•endigheden af at kunne præstere et for
svar overfor angreb fra faldskærmsenheder, lttftlande
trop per eller lign. enheder på korteste varsel. 

Det spørgsmål, der i denne fo1·bindelse især trænger 
sig på, er den indflydelse, nyordningen vil få for flyve
våbnets personel af infanterilinien. 

Det mel antages, at k11peskadrillernes nedlæggelse i 
virkeligheden er ensbetydende med infanteriliniens ned
læggelse, i hvert fald i den form, den forefindes i øje
blikket. 

Flyvevåbnets jordforsvarsopgaver vil blive reduceret 
og dermed også mulighederne for taktisk 11ddannelse 
og føring af kampenheder, hvilket i hvert fald for visse 
af infanteriliniens befalingsmænds vedkommende er et 
nødvendigt led i deres tjeneste. 

Flyvevåbnets jordforsvarstjeneste vil således skifte 
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karakter, og det ville være unaturligt, om ikke 
mange af infanteriiiniens befalingsmænd, og 
vel især liniepersonellet, under disse noget æn
drede forhold gør sig deres tanker om, hvorie
des de ntt skal bære sig ad med at få det 11d af 
deres tjenstlige tilværelse, som de oprindeligt 
havde tænkt sig og sat sig som mål. 

Der har som antydet ovenfor ikke været 
givet megen oplysning om, hvad der Jigger til 
grund for den nye ansvarsfordeling, og nogen 
orientering til infanteriiiniens personel om de 
konsekvenser, som infanteriiiniens nedlæggelse 
vil kunne ftl for dette personel, hm· ikke frmdet 
sted. 

Man må imidlertid gå 11d fra, at der vil blive 
givet i hvert fald visse personelkategorier in
denfor inftmterilinien lejlighed til at vælge frit 
m.h.t., om de ønsker at forblive i flyvevåbnet 
eller overføres til tjeneste ved hæren. 

»At hindre den mssiske anneksions plcm i at 
Ydvikle sig videre er en sag af aller storJte be
tydning«. - Dette skrev Karl Marx 1853 i en 
artikel i New York Herald Tribune. Han om
talte desuden de erobringer, Rusland har fore
taget siden Peter den Store. 

Og endvidere: »Og sikkert som erobring føl
ger på erobring og anneksion følger på annek
sion, lige så sikkert vil Ruslands fortsatte ero
bringer kun være et forspil til anneksion af 
Ungarn, Prøjsen og Østpolen op til den slutte
lige virkeliggørelse af det slaviske rige, som 
visse fantasifulde panslavistiske filosoffer har 
drømt om«. 

Et historisk paradoks, at netop stamfaderen 
til proletariatets diktatur skulle advare efter
verdenen mod zarismens imperialistiske mål, 
og som ikke kejserriget Rusland, men det nu
værende Sovjet-Rusland har gennemført! 
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Hvad førstnævnte mrdighed angår, kan der 
næppe være tvivl om, at flyvevåbnet fortsat 
har hårdt br11g for personellet. 

Med hensyn til spørgsmålet om overførelse 
til hæren må man have lov til at gå 11d fra, at 
de nærmere betingelser for en sådan er blevet 
drøftet og aftalt i hovedtrækkene mellem ved
kommende myndighede,· allerede på det tids
prmkt, da forslaget om den ændrede ansvars
fordeling og kupeksadriilernes nedlæggelse var 
en realitet. 

Af af gørende betydning i sagen er imidler
tid de tjenstlige vilkår ( opgaver, ansvarsområ
der, avancementsforhold m. v.), som kan til
bydes personellet, og man må håbe, at de i I 
begge tilfælde må blive af en sådan art, at de 
er rimelige og tilfredsstillende for det perso
nel, nyordningen kommer til at berøre. 

Sidenhen og alene i Stalins tid har Rusland 
yderligere annekteret et samlet landområde på 
henved 2 millioner kvadratkilometer. Ca. Dan
mark 50 gange og med en befolkning på mere 
end 150 millioner mennesker. 

I modsætning til erobringskrige i almindelig 
forstand afskiller formen og fremgangsmåden! 
sig ved disse senere anneksioner i væsentlig 
grad. 

Jamen, hvori ligger da årsagerne til gennem
førelsen af sådanne »lempelige« erobringer? 

Det er en helt ny situation. Ideen er dog 
gammel. Vi har set den gennemført i oldtidem 
Lilleasien ved grækernes endelige erobring af 
Troja. Omend på en anden måde, men veci 
samme ide. Nemlig ved at anbringe sine trop
per skjult i fjendens land og med et angre 
indefra som hensigt. 
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Ideen om proletariatets diktatur bygger på 
:dassekampen. I sin primitive (oprindelige) 
:orm en verdensomfattende kamp på liv og død 
:nellem bourgeoisiet og proletariatet, idet det 
ber var tale om industri-proletariatets kamp for 
en bedre tilværelse. Karl Marx anså den prole
tære revolution som den eneste løsning på den 
utrolige fattigdom og menneskeudbytning, der 
fulgte i sporene på det 19. århundredes indu
strielle forandringer. Selv småbørn anvendtes i 
industriens tjeneste under skændige forhold og 
vilkår. - Men medens Marx dog havde det 
synspunkt, at revolutionen ikke behøvedes som 
middel i alle lande, omformede Lenin ideerne 
til absolutte og almengyldige principper. 

t..arl 
Mar;{ 

Dette betyder i al enkelhed, set fra et kom-
mmistisk synspunkt for eksempel, at en arbej
er i Danmark har mere tilfælles med en ar
ejder i f. eks. Italien end med sin arbejdsgiver 
Danmark. - De nationale grænser er såle
es uden betydning. Altså sålænge der på pri
atkapitalistisk grundlag findes arbejdere og 
rbejdsgivere, består et uforsonligt fjendskab 
isse imellem. D. v. s., at udtrykket: »Proleta
er i alle lande foren jer!« beskriver en fælles
amp, hvor arbejderne står på den ene side og 
rbejdsgiverne på den anden side. - Den na
ionale grænse er herved erstattet med en ide
logisk grænse, hvor over kampene føres. 

Klassekampen føres gennem to faser, nemlig 

den »fredelige fase «og den »væbnede fase«. 
Den »fredelige fase» finder sted uophørligt og 
under alle forhold som den ideologiske på ar
bejdspladserne, i foreningerne, i pressen, i par
lamenterne og andre steder, hvor kommuni
sterne, såvel erklærede som »skjulte« medlem
mer af partiet, og bistået af naive sympatisører 
planmæssigt undergraver og nedbryder funda
menterne til de eksisterende samfundsordener, 
samt kaster tvivlbærende argumenter ind i de 
offentlige debatter om dette eller hint, hvor 
det drejer sig om samfundsmaskineriets sik
kerhedsmæssige bærepiller og strukturer. 

Utrolig og vedvarende infiltrationsvirksom
hed og tvivl for herved som »fortropper« at 
svække samfundsmoralen og langsomt med 
den fornødne hensigtsmæssighed at skabe en 
situation, hvorved proletariatets diktaturs sejr 
lettest kan gennemføres. 

Den »væbnede klassekamp« finder sted i 
den mere udviklede fase i form af opstande, 
borgerkrige og mellemfolkelige krige. - Vi 
har set det anvendt under forskellige former i 
Korea - Indokina - Indonesien - forskel
lige middelhavslande og andre steder. 

Fremgangsmåden, når proletariatets diktatur 
er gennemført i et land, er følgende: Landet 
isoleres fra omverdenen og gennemgår en po
litisk, økonomisk og samfundsmæssig struktur
forandring og befolkningsmæssig omskoling. 
De »rådne« pletter - større eller mindre -
fjernes. Enhver mulighed for borgerskabets ak
tivitet til ændring af det socialistiske system 
nedbrydes totalt. - Her ligger begrundelsen 
for koncentrationslejrsystemet og genopdragel
sesvirksomheden. - De »reaktionære« fjernes 
med eller uden livet i behold. 

Eksempelvis kan anføres, at den russiske ind
dragning af Østpolen og de baltiske lande i 
den »socialistiske lejr« i 1939 medførte depor
tering af omkring 1 million polakker og et par 
hundrede tusinde baltere til koncentrationslejre 
i området øst for Ural. - Endnu stærkt frem
trædende i hukommelsen står vel mindet om 
den brutale »oprydning« i Ungarn efter op-
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standens nedkæmpelse for snart to år siden. 
Landet er nu atter sikkert tilbage i den sociali
stiske lejr. - I en russisk-kinesisk fælleserklæ
ring medio januar 195 7 udtales da også: - - , 
at Sovjet-unionen har opfyldt sin internationale 
pligt ved at hjælpe det ungarske folk med at 
gøre ende på det kontrarevolutionære oprør«. 

Her står man over for sådanne tilfælde, hvor 
der siges et, men menes noget ganske andet. 

Fra nO?rydningcn" 
i Ungarn 

Den kommunistiske terminologi betjener sig 
ofte af begrebsnavne med andet in::lhold end 
almindeligt antaget. Det er årsagen til, at det 
ofte kan være vanskeligt at diskutere med kom
munister, hvorved resultatet af samtaler og 
overenskomster gerne får et andet forløb end 
forudset. 

Det er væsentligt at mærke sig udtrykket 
kontrarevolutionær, som anvendtes om de un
garske patrioter. Her er netop et eksempel på 
det foranstående. De betragtedes som fjender 
af Sovjet og det »ungarske folk«. De førte en 
11retfærd1g kamp, fordi de ved deres virksom
hed modstod revolutionen, d. v. s. proletaria
tets diktatur. 

Denne forskellighed i opfattelsen af begre
bernes indhold træder særligt frem, når der 
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tales om »krig« og »fred«. Krushchev udtalte 
for nylig under sit sidste ophold i Kina, at han 
og Mao i fællesskab gennem krig k11nne skabe 
den evige fred. Hermed mente han, at den 
endelige og .af sluttende gennemførelse af ver
densrvolutionen ville afskaffe enhver fremtidig 
mulighed for krig, idet proletariatets diktatur 
sejr ville udelukke »modrevolution«. 

En definition på »krigsbegrebet« og »freds-

begrebet« vil være på sin plads. Ved krig for
stås to former, nemlig den retfærdige og den 
uretfærdige krig. Her repræsenterer den ret
færdige krig klassekampens fredelige og væb
nede fase i alle hensigtsmæssige af skygninger 
med det eneste formål gradvis eller umiddel
bart totalt eller isoleret at gennemføre det pra
letære diktatur. Og freden er et udtryk for 
denne virksomheds endelige afslutning, idet 
tidsfaktoren er underordnet. Det udtaltes for 
nylig i forbindelse med de amerikansk-kine
siske Warszawa-forhandlinger, at kineserne var 
villige til at forhandle - om nødvendigt uaf
brudt - i 8 måske 16 år, blot en hensigtsmæs
sig fred kunne opnås -! 

Den »uretfærdige krig« derimod repræsen
terer til enhver tid den modsatrettede kamp. 
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-Ieri ses grunden til de usædvanlige russiske 
.dtalelser om, at NATO's mål er krig og ikke 
red. Vi andre har jo den modsatte opfattelse, 
1emlig at NATO sikrer den vestlige verden 
nod krigen. 

I denne forbindelse er det praktisk at erindre 
lulganins skrivelse til den danske statsminister 
anledning af Danmarks beslutning om at ville 
ndføre specielt NIKE raketter i luftforsvaret. 

Det betegnedes som en uvenlig og truende 
1andling over for det fredselskende Rusland. 

- Det er klart, at effektivt luftforsvar van
keliggør jo et angreb, selv om et sådant føres 
»fredens tjeneste«. 

Set ud fra et ideologisk og iøvrigt nationalt 
,ynspunkt vil det være såre risikabelt at betrag
ef. eks. »Danmarks kommunistiske parti« som 
:t dansk nationalt parti. Det er rimeligere at 
mtage »Danmarks kommunistiske parti« som 
:n ren og skær lokalitetsbetegnelse, det vil alt
:å sige, det kommtmistiske parti i Danmark, 
iåledes som det også findes i andre lande. -

Med andre ord, og mere tydeligt udtrykt den 
'wmnwnistiske fortrop i Danmark, i Sverige, 
1 Norge og så fremdeles. Det er jo bl. a. kendt, 
1t dette parti i starten havde store vanskelighe
ier med sin opbygning, og først i slutningen 
1f 20' erne efter .at Moskva havde sendt en iret
esættelsesskrivelse med anvisninger og gavn
ige råd, kom der mere fart over feltet. Aksel 
arsen og Børge Munch-Petersen vendte hjem 
fter et flere års ophold på en partilederskole i 
usland, og Aksel Larsen indtog den for
andspost, som han nu atter er frataget. 

Vi skal ikke beskæftige os særligt indgående 
ed dette parti udover at fastslå, at dets væ

entligste hovedopgave må være at sikre den 
ettest mulige gennemførelse af det proletære 
iktatur under russisk lederskab. - Det var 
etop de »lokale« kommunistpartiers tilsva
ende virksomhed, der bevirkede muligheden 
or den »fredelige« indlemmelse af Polen, Un
arn, Bulgarien, Rumænien, Albanien og Cze-
oslovakiet i den socialistiske lejr. 

Disse kommunistiske fortropper ædet· sig ind 
i statssamfundene, og gennem »klassekampen«s 
mildere fase ved hensigtsmæssig infiltrations
teknik, propagandafremstød, fremragende ta
leteknik, planmæssig erobring af tillidsposter 
på .arbejdspladserne o. s. v., o. s. v. undermi
neres gradvis moral og samfundets fundamen
tale bærepiller. Alt efter ordre og fjernstyring, 
og med den tænkelige støtte, som tituationen 
kræver. Den trojanske hests fremgangsmåde. 
Således erobres lande i dag. 

Men hvad er det for en revolution? Er det 
den, Karl Marx docerede. Proletariatets dikta
tur? Opnåelsen af menneskelig lighed med det 
statsløse samfund som mlU? Eller er den kom
munistiske ide kun et middel - og målet et 
andet? 

Spørgsmålet besvares af den jugoslaviske 

kommunist Milovan Djilas. Han siger: »Sand

heden er imidlertid denne: Skønt Marx' lære 

var det idealistiske gmndlag for revol11tionen 

i Rtuland, blev den også et skalkeskj11l for de 

handlinger, sovjetførerne senere foretog sig.« 

Den kolde krig tolkes som en situation et 
sted mellem krig og fred. Det må sikkert være 
mere logisk og i hvert fald effektivt, at anskue 
helhedssituationen som en latent krigssituation. 
- Krigen er i gang, ja, den raser med vold
somme midler. Selv om huse og hele byer ikke 
styrter sammen, undermineres samfundene. 
Avantgarden og hovedstyrkerne vokser i styrke 
fra dag til dag rede til at gribe ind og støtte 
fortroppernes kamp. Den trojanske hest. 

Karl Marx' advarsel lyder påny: 

At hindre den mssiske anneksionsplan i at 

11dvide sig videre er en sag af aller største be· 

tydning. 

E. J.HARDER 
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~ ~ A F R U S T N I N G 
--~ OG LUFTINSPEKTION 

Ligesom i årene efter 1. verdenskrig har 
nan siden 2. verdenskrigs afslutning på inter-
1ationalt plan, først og fremmest inden for 
:.N, arbejdet med planer, der skulle umuliggø
e gennemførelsen af fremtidige krige. Utallige 
·orslag er blevet fremsat og er blevet behand
et mere eller mindre grundigt, uden at man 
•r kommet til noget resultat. Tværtimod ser 
iet idag ud til, efter de østlige landes udvan
iring fra afrustningskonferencen i Geneve i 
uni, at parterne står længere fra hinanden 
!nd nogensinde. 

Der må stilles tre ufravigelige krav til en 
dmindelig afrustning på internationalt niveau: 

( a) Alle nationer skal afruste. 

(b) Afrustningen skal gennemføres på en så
dan måde, at ingen nation på noget tids
punkt under af rustningen bes.iddetj en 
potentiel militær fordel frem for andre, 
idet en sådan fordel kan bruges i aggre
sivt øjemed for at udnytte situationen. 

c) Af rustningen og dens opretholdelse skal 
nøje kontrolleres under FN's ledelse. 

I juni i år har både USSR og USA fremsat 
vert sit nye forslag. Hvis man studerer de to 
orslag nøje, vil man se, at de tre ovenfor an
ørte krav ikke tilfredsstilles fuldt ud i nogen 
f forslagene. 

Det amerikanske forslag 
·orste fase: 

Oprettelse af en international kontrolorga
nisation under FN til opbyning, efterhån
den som nedrustningsprocessen skrider 
frem. 

Forbud mod fartøjer i kredsløb om jorden 
med masseødelæggelsesvåben. 

En gruppe foranstaltninger til forebyggelse 

af overraskelsesangreb, særlig en udveks
ling af militære iagttagere mellem Øst og 
Vest. 

4. International inspektion af alle slags mili
tærbaser på underskrivernes territorium. 

5. Nedskæring af USA's og Sovjetunionens 
mandskabsstyrker til 2,5 millioner mand 
hver og »passende« nedskæring for andre 
lande. 

6. Visse våben, hvorom man kan blive enige, 
skal opmagasineres under international kon
trol i de lande, der fremstiller dem. 

7. En standsning af produktionen af spalt
ningsmaterialer, så snart kontrolsystemet er 
i stand til at forebygge, at nogen »snyder«. 

8. En aftale mellem undertegnerne om for
svarsbudgetter og -udgifter. 

Anden fase: 

1. Reduktion af de amerikanske og sovjetrus
siske væbnede styrker til 1, 7 million mand 
hver. 

2. Reduktion af atomiske, kemiske, biologiske 
og andre våben til et niveau, som man i 
fællesskab beslutter sig til. 

3. Yderligere nedskæring af militærbudget
terne i trit med de nedskæringer, der alle
rede er gennemført i mandskabsstyrker og 
krigsmateriel. 

4. Oprettelse af en international styrke under 
FN. 

Tredie fase: 

1. Reduktion af mandskabsstyrker og militære 

anlæg til et niveau, som svarer til behovet 
for hver nation til oprettelse af fred i sit 
territorium. 

2. Tilintetgørelse eller omdannelse til frede-
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lige formål af de tilbageværende våben, der
iblandt masseødelæggelses;våben og deres 
fremføringsmidler. Den internationale styr
ke skal fastsætte typer og mængder af vå
ben. 

3. Yderligere nedskæring af militærbudget
terne i forhold til de resterende udrustnin
ger. 

4. En fuldstændig standsning af fremstillin
gen af våben bortset fra dem, der er brug 
for til de nationale interne sikkerhedsstyr
ker og den internationale politistyrke. 

Hvert enkelt trin skal gennemføres inden for 
den tidsfrist, man bliver enige om. Overgan
gen fra en fase til en anden sker, når FN's sik
kerhedsråd mener, at alle foranstaltninger i 
fasen er fuldstændig gennemført og kontrol 
apparatet til næste fase er klar. 

Det russiske forslag 
Første fase: 
1. International kontrol med de typer våben, 

der under en eventuel fremtidig krig kan 
anvendes til gennemførelse af angreb med 
kernevåben, f. eks. kunstige jorddrabanter, 
strategiske og taktiske missiler, bombefly, 
ubåde, krigsskibe og artilleri . 

2. Tilbagetrækning af alle tropper fra »frem· 
med« territorium og nedlæggelse af alle 
baser og militære depoter på »fremmed 
jord«. 

Anden fc1se: 

1. Forbud mod ABC-våben, idet produktionen 
af sådanne våben standses og eksisterende 
lagre tilintetgøres. 

2. Reduktion af mandskabsstyr~rne og de 
konventionelt bevæbnede enheder. 

Tredie fase: 

1. Fuldstændig nedlæggelse af alle væbnede 
styrker, herunder ophævelse af generalsta
be, forsvarsministerier, militære skoler etc. 
samt slettelse af forsvarsudgifter fra stats
budgetterne. 
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I øjeblikket er afrustningskonferencen i Ge
neve suspenderet efter østblokkens udvandring, 
og den vil næppe komme igang igen, før USA 
har fået en ny præsident, .altså tidligst foråret 
1961. 

Det springende punkt i forhandlingerne har 
hidtil været kontrollen med afrustningens gen
nemførelse og opretholdelse. Mange forskellige 
løsninger har i tidens løb været diskuteret, 
uden at man har kunnet nå til enighed. 

Et af de mest gennemgribende forslag ti I 
kontrol med rustninger og til forebyggelse af 
angrebskrige blev fremsat af præsident Eisen
hower den 21. juli 1955 på topmødet i 
Geneve. Forslaget blev kategorisk afvist af 
USSR som en uantagelig indblanding i andre 
landes indre anliggende, en afvisning, der kun 
kan skærpe de vestlige og de neutrale landes 
mistænksomhed og forøge den almindelige 
usikkerhed med hensyn til, hvad det er for 
skridt, USSR muligvis forbereder, siden man 
for alt i verden ikke vil have dem afsløret, alle 
smukke ord om fred og fordragelighed til 
trods. 

I anledning af femårsdagen for dette for
slag om indførelse af »The Open Sky« brin
ges nedenfor hovedafsnittet af præsident Eisen
howers forelæggelsestale, idet det indeholdcti 
så mange positive tanker, at det fortjener a 
blive sagt igen: 

Afmstning er et af de vigtigste probleme, 
i vor tid. Det er tillige et af de vanskeligste. 
I de sidste år h,,,. videnskabsmænd opdage) 
metoder til at fremstille våben, der ikke alend 
er langt me/'e ødelæggende overfor fjendtlig .! 
styrker end dem, man tidligere hal' kendt ti! 
eller forestillet sig, men som også vil k111111~ 
ødelægge vo/'e hjem, ind11strier og menneske 
liv. Disse videnskabelige opdagelse,· har kom 
pliceret sporgsmålet om at begrænse, kontrol 
lere og formindste oprustningen. 

Efter vor sejr som allierede i den ande 
verdenskrig begyndte mit land straks at af 
mste. I løbet af få år var vor militære styrk, 
på et langt lavere nivea11. Så indtraf begivenhe 



der 11den for vore grænser, der fik os til at 
indse, at vi havde afmstet for stærkt. Fo,· vor 
egen sikkerheds skyld og for at sikre freden 
behøvede vi større styrke. Derfor gik vi igang 
med at genopmste og knytte os til andre lande 
i et fællesskab for freden og den gensidige 
sikkerheds skyld. 

Det amerikanske folk er besl11ttet på at op
retholde, og om fornødent at forøge, denne 
væbnede styrke, sålænge det er nødvendigt for 
al sikre freden og opretholde vor sikkerhed. 

Men vi ved, at et verdensomfattende afmst
ningssystem, som vi gensidigt kan stole på, vil 
være en bedre vej til at sikre freden og bevare 
vor sikkerhed. 

Det vil formindske frygten for krig hos be
kymrede folk verden over. Det vil gøre folks 
byrder lettere at bære. Det vil gøre det m11ligt 
for ethvert land, stort eller lille, 11Clviklet eller 
mindre 11dviklet, at fremme sit folks levestan
dard, at opnlt bedre fødevarer, klæder og boli
ger, og at skaffe sig bedre 11ndervisning og 
større glæde ved livet. 

Derfor er den amerikanske regering rede til 
at indgå en rimelig og reel overenskomst, der 

ør det muligt at fremme nedmstningen. Jeg 
har i·værksat en omhyggelig tmdersøgelse af 

elle sporgsmål inden for vor regering. Under 
lenne tmdersøgelse er vi nået til erkendelse af 
t meget vigtigt punkt: 

Fomdsætningen for en stmd og pålidelig 
verenskomJt er et inspektions- og rapportsy
tem, der er tilstrækkeligt til at sikre, at over
nskomsten overholdes. 

Historien har lært os, at afmstningeaftaler 
,den tilstrækkelig gensidig inspektion forøger 
rigsfaren, og at de ikke gør fredsudsigterne 

Derfor mener jeg, at vi - mens nwlighe
eme for afmstning undersøges - i første 
mgang skal 1·ette opmærksomheden mod 
pørgsmålet om inspektion og rapportering. 

Hvor effektivt kan man gøre et inspektions
ystem, der gensidigt kan godkendes af vore 
ande og af verdens øvrige nationer? Hvordan 

skal et sådant system f1mgere? Hvad vil det 
kunne 1,drette? 

Kan man ved hjælp af inspektion opnå sik
kerhed mod et overraskelsesangreb? Vil over
trædelser k1mne opdages straks og imødeglts 
effektivt? 

Vi har hidtil ikke ktmnet finde nogen viden
skabelig eller anden inspektionsmetode, der gi
ver sikkerhed for, at atomvltben ikke vil blive 
benyttet. Såvidt vi ved, har heller ikke andre 
lande f11ndet en sådan metode. Vi 1mdersøger 
stadig dette spørgsmål. Vi har endn11 ikke væ
ret istand til at finde nogen optællings- eller 
anden inspektionsmetode til at fasts!J de sam-

Præsident Eisenhower 

lede mstningsudgifter, vi er stadig ifærd med 
at 1mdersøge dette sporgsmltd, og vi 11del11kker 
absolllt ikke muligheden af at finde en anven
delig kontrolmetode. 

Som det i•il fremgå af disse 11dtalelser, er det 
vor opfattelse, at mange tidligere afmstnings
forslag har været for løseligt skitserede til, at 
deres gennemførelse k11nne sikres ved en ef
fektiv inspektion. 

I al den tid, jeg har arbejdet pa det me1110-
rnnd111n, jeg vil forelægge pJ denne konferen
ce, hm· jeg tænkt over, hvad jeg skulle sige for 
at overbevise alle om USA's dybe oprigtighed 
med hensyn til afmstningssporgsmJ.let. 

Jeg vil her for et øjeblik henvende mik spe
cielt til de delegerede fra Sovjet11nionen, fordi 
vore to store lande som bekendt besidder nye. 
forfærdende våben i mængder, som i and,-e 
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lele af verden - eller gensidigt - ha,· frem
\aldt frygt for et overraskelsesangreb. 

fe g foreslår, at vi tager et praktisk skridt, at 
1i meget snart træffer en aftale indbyrdes, helst 
1mgående. Denne aftale bør omfatte følgende: 

At vi giver hinanden fuldstændige oplys
iinger om vore militære anlæg, fra den ene 
mde af vore lande til den anden; at vi 11dpeger 
mlæggene og giver detailtegningerne til hin
mden. 

Dernæst, at vi hjælper hinanden til at kunne 
foretage luftfotografering. Vi vil yde Dem 
~jælp i vort land i form af passende mrtlighe
ier for en luftrekognoscering, hvorunder De 
f:an tage alle de billeder, De ønsker, og give 
lem hjem til Deres land til nærmere under
røge/se. De sk11lle give os nøjagtig de samme 
•nuligheder, og vi vil da foretage tilsvarende 
rmdersø gelser. Ved dette skridt vil vi kunne 
?verbevise verden om, at vi gensidig fjerner 
,nuligheden for overraskelsesangreb, så vi for-
111indsker faren og skaber afspænding. Ligele
des vil vi lette mrtligheden for at skabe et om
fattende og effektivt inspektions- og afrust
ningssystem, for jeg kan forsikre Dem, at det, 
ieg foreslår, kun ville blive en begyndelse. 

f eg tror, at De af disse udtalelser vil have 
gættet mit forslag. Det går 11d på, at vi instru
erer vore repræsentanter i De forenede Natio-
1ers nedrustningskomite om først og fremmest 
t bestræbe sig på at undersøge mrtlighederne 
or inspektion og rapportering. En sådan tm
ersøgelse kan måske omfatte, at man efter
ånden prøver forskellige inspektions- og rap
orteringsmetoder. 

USA er rede til at gå videre med en 1mder
øgelse og gennemprøve/se af et pålideligt in
pektions- og rapportsystem, og når dette sy
tem har stået sin prøve, så at nedskære mst
ingerne på lige fod med alle andre i det om
ang, systemet kan give sikre reS11ltater. 

En vellykket udarbejdelse af et sådant sy
tem vil betyde meget for opnåelse af gensidig 

tillid, der vil åbne vejen til fremskridt for alle 
folk. 

Fredens bevarelse er en statsmands fornem
ste pligt. Sikkerhed for den nation, der er i 
hans varetægt, er hans største ansvar. Praktiske 
fremskridt henimod en varig fred er hans stør
ste ønske. Og dog må han, mens han søger at 
opfylde dette håb, ikke svigte den tillid, man 
har til ham som vogter af folkets sikkerhed. 
En sund fred - med sikkerhed, retfærdighed, 
velfærd og frihed for verdens folk - kan op
nås, men kun hvis man med tålmodighed og 
klogskab følger en hård, sikker og gennemprø
vet vej. 

Forslaget står stadig ved magt og har senest 
været fremholdt i sikkerhedsrådets møder om
kring U-2 affæren, der var en følge af USA's 
>)private« luftinspektion, ligesom præsident 
Eisenhower i en stor tale den 25. maj i år be
budede, at USA ville forelægge en tilsvarende 
plan for FN's generalforsamling, når det rette 
tidspunkt var inde. 

I den nuværende situation, hvor gensidig 
mistænksomhed og beskyldninger - for ikke 
at sige åbenlyse trusler om alverdens ulykker 
- er fremherskende træk i samkvemmet mel
lem nationerne i Øst og i Vest, er det i hvert 
fald åbenbart, at der må skabes et kontrolsy
stem, som kan bevirke, at den intense spænding 
parterne imellem lettes, og at en tillid til, at 
trufne aftaler overholdes, opbygges. 

Eisenhowers forslag om gensidig luftinspek
tion kunne utvivlsomt blive et af midlerne her
til. Om andre midler, som er bedre eller som 
sammen med dette forslag kan løse problemer
ne, kan find es, afhænger formentlig helt og 
holdent af den ånd, hvori kommende forhand
linger om disse spørgsmål vil blive ført, d. v. s. 
om der virkelig er vilje til fred bag de mange 
ønsker og forslag, eller om ordgyderiet fortsat 
kun skal tjene snævre propagandistiske formål. 
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STÆVNEMØDE I LUFTEN y 
Det sikkerhedssystem mod overraskelsesan

greb, som USA og Storbritannien ifølge de se
neste dages meddelelser vil oprette ved at have 
en stor del af deres strategiske bombefly kon
stant i luften på højeste beredskab, står og fal
der med, om de 900 piloter og navigatører i 
lufttankningsflyene behersker deres job til 
bunds. 

De fuldtlastede strategiske jetbombere kan 
ikke time efter time krydse i stratosfæren, klar 
til at dreje næsen ind på kurs mod et forud 
fastlagt mål, uden at deres brændstiftanke hol
des fyldt. Den moderne jetmotor sluger med 
lethed halvanden tusinde liter brændstof i ti
men, og kommer ordren til angreb, kan det 
ikke nytte, at man først skal hjem og tanke op. 
Man risikerer, at der ikke er noget »hjem« 
mere, når man lander, men en radioaktivt ry
gende ruinhob. 

Begyndt som rekordgrille 

For kun 25 år siden fandt flyverne blandt 
mange tossestreger på at kappes om, hvem der 
kunne holde sig længst i luften. Det blev hur
tigt over et døgn med hele »skivet« fyldt op 
med dunke .For at presse rekorden yderligere 
forsøgte man at fylde benzin gennem en slange 
fra et fly til et andet. Det gik over al forvent
ning. Rekorden kom op over tre døgn, men så 
gik en flyver hen og faldt i søvn ved pinden!! 

Det var sjovt, så længe det varede, men no
get brugbart kom der ikke ud af det den gang. 

Som modsætningerne mellem Øst og Vest 
skærpedes i slutningen af 1940erne, blev det 
klart for USAs strategiske flyvevåben, at pro
blemerne i forbindelse med bombernes util
strækkelige rækkevidde måtte løses i en fart. 
Ideen fra 30erne blev taget op, og de første 
tankningsfly begyndte .at gå på vingerne. Først 
prøvede man med slange, men det var over al 
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KL. (R)_ ]. Lindegaard Christensen 

beskrivelse svært at trække den fra fly til fly. 

Spyd, tragt og bom 

Så lancerede englænderne den såkaldte 
»tragt-spyd« metode, hvorefter slangen bærer 
en tragt og modtageflyet en spydlignende fyl
destuds. Det viste sig, at tragten holdt slangen 
udspændt, så at modtagerflyets pilot blot skulle 
styre sit »spyd« ind i tragten. Når forbindelsen 
var sluttet, begyndte brændstoffet at løbe. I 

Amerikanerne gik en anden vej. De satte 
et rør, »bommen«, på tankningsflyets hale. I 
Ved hjælp af et par rorflader styredes bommen 
ned mod modtagerflyets fyldestuds, medens pi
loten sørgede for at flyve støt og roligt i en 
bestemt af stand bag tankningsflyet. Så sluttedes 
forbindelsen, brændstofpumperne gik i gang 
med 3000 liter pr. minut. Med tankene fyldte 
tog modtageren farten lidt af, drejede ud til I 
siden og gjorde plads for den næste. I 

Først brugte man ældre passagerfly og bom-

1 
bere som tankere. Men nu, da man er begyndt 
at flyve med jetbombere, må man bruge jetfly 
som kan holde bombernes fart og gå op i den 
store højde, hvor de flyver. 

Englænderne bruger deres strategiske bom
befly, som udstyres med brændstoftanke i bom- , 
berummet og et »tankningssæt« på maven. 

Derimod har man i USAs strategiske flyve
våben anskaffet specielle tankningsfly. Det er 
store 4-motorede jetfly, som kun har den ene 
funktion at være flyvende tankstationer. 

Besætningerne på disse fly kommer ikke 
frem i rampelyset. Når der tales om det strate
giske flyvevåben, menes der de bomberbesæt-I 
ninger, som skal levere hydrogenbomberne, 
hvis ordren skulle komme. 

De ved det. Men de ved også, at det er dem, 
der er bomberstyrkens »lange .arm«. Af dem 
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afhænger det for en stor del, om denne styrke 
er et effektivt vll.ben. 

Det er ikke sll. ligetil at starte med 100.000 
liter jetbrændstof ombord, og flyve 1500 kilo
meter til en bestemt position 12 kilometer over 
jorden uanset vejret og ankomme der med en 
riøjagtighed pli. 10 sekunder, blot for at afle
vere det i løbet af 3 minutter. Men det skal 
gøres. Med moderne radionavigation kan det 
være svært, men tankningsflyvningerne gen
emføres i fuldstændig radiotavshed af hensyn 
til faren for fjentlig pejling. Kun den gammel-

ags bestiknavigation, som har været anvendt 
de sidste 300 ll.r i søfarten, kan bruges. 

Flyvning af denne art stiller meget store 
rav til piloters og navigatørers dygtighed, og 
esætningerne udvælges med den allerstørste 
mhu. En eller flere gange om li.ret afholdes 
onkurrencer mellem tankningsaskedrillerne. 
er bydes der pli. skrappe betingelser med gan

ke bestemte ruter, der skal følges. Men ved 
ver .af disse viser det sig altid, at vinderen 
kal kåres på tiendedele sekunder. 

Før starten til en flyvning får hele besæt
ingen en yderst grundig instruktion om fly
erute, tankningsposition, bombernes rute, 
øjde, hastighed og så videre. Derefter går tu-

til metereologerne, som giver et tværsnit af 
ej ret pli. ruten, så til teknikerne for at høre 
m flyets tilstand og endelig til nvaigations-

rummet. Her udarbejder hele besætningen i 
fællesskab en nøje plan for hele flyvnnigen, 
mll.ler hver enkelt kurs ud og bestemmer den 
tid, det vil kræve at gennemflyve den, Start
tidspunktet bestemmes, og sll. gll.r man i gang 
med at klargøre og efterse flyet. 

Rendez-vo11s 
Starten finder sted i et brøl fra motorerne, 

som hurtigt bærer flyet med dets dyrebare last 
op i stratosfæren. Her arbejder navigatøren 
med sin sekstant pli. en stadig kontrol pli. kur
sen og tiden. Piloten får hvert tredie minut 
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korrektioner pli. tiendedele grader og sekunder. 
I navigationskabinen er der sll. stor travlhed, 
at »tankpasseren« må hjælpe til. 

Nll.r man er ved at nå stedet, hvor stævne
mødet i stratosfæren skal finde sted, holdes 
der udkig med, om bomberne er på vej. De 
skal komme ind, så at deres kurs skærer tank
ningsflyets. 

De mødes, og en bomber flyver ind under 
tankeren, bommen sænkes, og 50.000 liter jet
brændstof gurgler under højtryk ned i de tom
me tanke. Slut! Næste! 3 minutter, sll. er det 
hele overstået. Bomberne fortsætter på kursen, 
tankningsflyene vender hjem. - Ad en anden 
skiftende kurs. 

Tjenesten ved tankningseskadrillerne er en 
af de mest eftertragtede i det amerikanske fly
vevåben. »Flyvevll.bnets lange arm v.ar lidt vis-
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sen før i tiden«« fortæller en af navigatørerne. 
»Man fløj vidt omkring i en gammel æske 
med alt sit kram ombord i lav højde og kigge
de stjålent efter jet'erne deroppe. Men nu tord-

ner vi videre omkring, med det samme kram 
ombord, ¾ snes kilometer oppe og- med jet
fart.« 

Bevæbning af jagerfly IV 
Af KL. ]. Skjøth og FL. I (R) 0. ]. Rasmussen. 

En tidligere artikel i denne serie viste, at 
jagerfly udstyret med automatkanoner er ude 
af stand til at opbygge en effektiv projektli

tæthed mod hurtigt flyvende mål. Tillige var 
angivet, at mulighederne for nedskydning af 
målet kunne øges ved hjælp af missiler, hvis 
disse var tilstrækkelig nøjagtige. Bestræbelser
ne må derfor gå i retning af at opnå denne 
nøjagtighed ved hjælp af et styret missil. 

Luft til l11ft-styrede missiler. 

Det styrede missil er blevet defineret som 
et projektil, hvis bane kan ændres under flug
ten, så den kommer til at afvige fra den balli
stiske bane. 

I et sådant missil fastlægger et ledesystem 
(guidance system) de nødvendige ændringer 
af banen, og styresystemet ( control system) 
udfører ændringerne. 

Disse ændringers formål er at eliminere de 
unøjagtigheder, der gør sig gældende for det 
ustyrede missil. Disse unøjagtigheder er for
årsaget af: 

( a) sigtefejl, 

( b) målets undvigende manøvre under missi
lets flugt, 

( c) uforudsete afvigelser fra den fastlagte ba
ne. 

Ønsket om at forøge træfsikkerheden er den 
afgørende grund til at gå over til styrede mis
siler. 

Men også andre grunde kan få indflydelse 
på valget, når man undersøger problemerne 

16 

vedrørende styrede kontra ustyrede missiler 
nærmere. 

Det, man må tilstræbe at opnå med et styret 
luft-til-luft missilsystem, er følgende: 

( a) øjeblikkelig uskadeliggørelse af målet, 

(b) anvendelighed i al slags vejr ved dag og 
ved nat, 

( c) anvendelighed i alle højder, 

( d) ubegrænset angrebsretning, 

( e) ubegrænset bevægelsesfrihed for jagerfly· 
et både før og efter affyring, 

(f) sikkerhed for at jagerflyet er uden for 
rækkevidde af målflyets våben, 

(g) sikkerhed mod modforholdsregler, som 
hurtigt og let kan etableres, 

( h) jagerflyets ydeevne med hensyn til opn1l
elig højde og hastighed må ikke væsentlig 
berøres. 

Dette er vanskelige og h!rde krav at opfyl
de, og det er således, at alle kravene ikke kan 
tilfredsstilles samtidig. Ethvert system, der er 
lille nok til at blive anvendt i et jagerfly af 
passende størrelse, vil have en begrænset ræk
kevidde i området 5000-10000 yards maksi
mum, og dog vil det alligevel ikke tilfredsstille 
kravet om at bringe jagerfly i den rette posi 
tion til rette tid. 

I almindelighed er begrænsningen uløseligt 
knyttet til ledesystemet - den del af missil . 
systemet, som fastlægger enhver nødvendi!J 
ændring af kursen - og det er derfor vigtigt 
med det samme at diskutere de anvendelige 
fjernstyringsmetoder. 

Faktisk kun to, ledestrålestyring (Beam rid! 



ing) og målsøgning (homing), er omtale værd. 

I et ledestrålesystem er det en pencilformet 
ledestråle, udsendt fr.a det angribende fly og 
omsluttende målflyet i hele den periode, hvor 
missilet er i flugt, der leder missilet frem til 
målet. Missilet »rider« på denne stråle, d. v. s. 
lede- og styresystemet i missilet vil hele tiden 
tilstræbe, at missilet befinder sig i midten af 
strålen - hvilket betyder, at missilet, hvis det 
ikke rammer målet, da må passere tæt forbi det 
( missilet må derfor være udstyret med et ra
dobrandrør) . Strålen må være indstillet enten 
fast relativ til jagerflyet og harmon:·ere:t til 
et fast mål eller som en automatisk følgestråle. 

I et målsøgende system etablerer missilet sig 
selv i en bane og vil kontinuert fastlægge denne 
bane, som angives af sigtelinien mellem mis
sil og mål. Tillige vil missilet måle »rate of 
turn«, af denne sigtelinie og derigennem æn
dre sin flugtlinie på en sådan måde, at »rate of 
turn« for flugtlinien hele tiden er proportio
nal med »rate og turn« for sigtelinien. Det kan 
bevises, at hvis alt arbejder perfekt, så vil mis
silet ramme målet, og med de uundgåelige 
uregelmæssigheder, der må indtræffe, så vil 
missilet i hvert tilfælde passere tæt forbi målet. 

Tre forskellige metoder til etablering af sig
telinien giver tre forskellige kategorier af mål
øgningssystemer: 

( a) aktiv målsøgning, hvor missilet selv ud
sender den energi, som, reflekte"et fra 
målet, igen modtaget af missilet og der
ved giver de fornødne informaticner til 
lede- og styresystemet, 

(b) semi-aktiv målstyring, hvor energi ud
sendes fra jagerflyet, reflekteres af målet 
og modtages af missilet, 

( c) passiv målsøgning, hvor energi fra målet 
odtages af missilet. 

Energien i strålen i et ledesystem eller eta
leringen af sigtelinien i et målsøgende system 
il normalt ligge i det elektromagnetiske spek
rum. 

Den anden mulighed er at bruge akustisk 
nergi, men da udbredelsen her foregår med 

lav hastighed og er stærkt dæmpet i luft, er 
den ikke brugbar til missilstyring i luft. 

Den del af det elektromagnetiske spektrum, 
som anvendes til de her behandlede formål, 
er fortrinsvis i området: synligt lys over infra
rødt til radio. Undersøgelser af det angivne 
spektrum blotlægger adskillige begrænsninger. 

For eksempel er synligt lys diffust reflek
teret fra skyer, og det vil ikke kunne give no
gen eksakte informationer, hvilket betyder, at 
et system, som anvender synligt lys, ikke vil 
kunne bruges i al slags vejr. En anden hin
dring er, at brugen af synligt lys vil kunne 
detekteres af det menneskelige øje, og modfor
holdsregler vil derfor kunne bringes i anven
delse omgående. Tillige er det vanskeligt at 
bruge pasivt mod varierende baggrundsbely,
ning fra himmel og stjerner. 

For infrarødt lys gælder ligeledes, at det 
ikke transmitteres gennem skyer på grund af 
diffus spredning, og for nogle frekvensers ved
kommende absorberes det af vanddamp og kul
dioxid i atmosfæren, hvilket begrænser brugen, 
så systemet ikke bliver et altvejrssystem, men 
kun et hundrede procent anvendeligt i høj
der, hvor skyer, vanddamp og kuldioxid ikke 
finde., , 

De b~ugbare detektorer, vi har idag, kan 
fortrinsvis også kun bruges mod særdeles var
me legemer, hvilket betyder den del af et fly, 
hvor udstødningen foregår, og dette begræn
ser den passive detektering til kun at omfatte 
den bageste hemisfære af et jetfremdrevet fly, 
så derfor er infrarød passiv målsøgning ikke 
brugbar for »all round« angreb. 

Anvendelsen af radiobølger fastlægger disse 
til centimete:bølgeområdet på grun:l af kra
vene til stor nøjagtighed og smal strålebredde 
for at opnå et lille antennesystem ( strålebredde 
er proportional med bølgelængden og omvendt 
proportional med antennediameteren) . 

Da fjenden som regel ikke udsender radio
energi, med mindre han jammer, må radiolede
systemet være et aktivt eller semiaktivt system, 
så derfor har de fleste luftbårne centimetci:-
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Ldarproblemer med missil-ledesystemer at gø-

I tilfælde af et ledestrålesystem er der ikke 
ogen fundamentale radar-problemer undta
en ved brug i lave højder, da man kan tænke 
g, at den bagudvendende antenne på missilet 
1odtager reflekteret energi fra jorden i stedet 
lr fra den direkte retning, hvilket gør mod
tgeren i missilet usikker, så den ikke kan 
·æffe den rigtige afgørelse vedrø:ende styrin
en. Udover denne begrænsning er hovedpro
lemet ved ledestrålestyrede missiler angrebs
eometrien og -kinematikken for eksempel, 
vis strålen udsendes fra jagerflyet i en fast 
remadrettet retning, er det indlysende, at pro
lemet med .at holde strålen omkring målet er 
.et samme som for et jagerfly med fast arme
ing, forudsat det ikke har gyrosigte, og derfor 
r retningen for angrebet begrænset til »dead 
I.stem«. 

Hvis strålen automatisk følger målet, er den 
:tktiske frihed betydelig forøget, men det er 
gen indlysende, at et »all round« angreb bliver 
·anskeligt, når høje relative hastigheder an
·endes i forbindelse med frontalangreb, hvilket 
·il give sigtelinien meget store vinkelhastighe
ler. Derfor kan det fastslås, at ledestråle-syste
ner er brugbare, dog med visse begrænsninger 
·or angrebsretningen. Det aktive eller semi
.ktive målsøgningssystems problemer er i det 
,tore og hele de samme som med AJ-radar. Det 
ril normalt være nødvendigt at låse missilan
ennen i vinkel og afstand eller hastighed før 
Lff yringen, og derfor er radarrækkevidden af 
1ystemet af vital betydning. 

I et aktivt system er det vanskeligt at få til
trækkelig rækkevidde uden en meget kraftig 
ender og en stor pladeantenne, hvilket vil føre 
il et kolossalt stort missil. Et semiaktivt sy
tern er bvdre, da man kan flytte senderen fra 
issilet til jagerflyet og derved tillade en kraf

. gere sender og samtidig opnå et mindre mis
il. 

Med et aktivt system kan jagerflyet »brække 
f«, såsnart missilet er affyret, men ved et se
iaktivt system må jagerflyet fortsætte med .at 

»belyse« målet, sålænge missilet er i flugt, og 
derfor bliver problemerne de samme som for 
et stråleledet system med automatisk følgning. 

Et andet problem ved målsøgende systemer 
er jordreflektion ved brug af et impulsradar
system. 

Jordreflektion stammer fra sidesløjferne i 
udstrålingen, og disse indtræffer på alle af
stande større end missilets højde over jorden. 
Det kan i så tilfælde være vanskeligt for mis
silet at udskille målekkoer fra jordreflektioner, 
og dette vil begrænse rækkevidden af systemet 
til at være mindre end missilhøjden. Målsø
gende systemer baseret på impulsradar vil der
for kun kunne bruges i begrænset omfang, el
ler brugen må begrænses til operationer i stor 
højde. Disse begrænsninger kan overvindes ved 
at gå over til radar med kontinuerte bølger« 
( CW) . Sådanne systemer skelner mellem for
skelle i hastigheder på samme måde, som im
pulsradar skelner mellem forskelle i afstande, 
og »ser« derfor kun objekter, som har en rela
tiv nærmehastighed, og derved udelukkes ind
flydelse fra jordreflektioner. Men der er store 
vanskeligheder ved at fremstille anvendelige 
sender/modtagerantennesystemer for CW-rada~ 
til brug for missiler, og derfor ser det ud til, 
at målsøgende systemer baseret på CW-radar 
kun vil finde anvendelse i semiaktive systemer 
med de deraf følgende begrænsninger i an
grebsretning. 

Konklusion 

Af ovenstående fremgår, at alle ledesystemer 
har begrænsninger på den ene eller den .anden 
måde. Systemer med størst anvendelsesmulig
heder synes derfor at blive følgende: 

( a) ledestrålestyring med begrænsninger i an
grebsretning og begrænsning i jagerflyets 
manøvrer før og efter affyring. 

(b) passivt målsøgende system baseret på in
frarød udstråling fra målet med begræns
ning i »alt vejrs« operationer eller i ope
rationshøjde og angrebsretning, 

( c) aktivt målsøgende system baseret på im
pulsradar med kraftige begrænsninger i 
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operationshøjde, men med ubegrænset an
grebsretning og minimum begrænsninger 
for angrebsflyets manøvrer, forudsat et 
højt udviklet ildledersystem beregnet for 
frontal angreb er til rådighed, 

(cl) semiaktivt målsøgende system med be
grænsninger i angrebsretning, men med 
mulighed for operationer i lav højde, hvis 
et CW radar-system bliver anvendt. 

Af hele artikelserien vil det fremgå, at val
get af et jagerflys bevæbning ikke er ligetil, 
selv om udviklingen synes at pege mod, at den 

A 

·-~.:~•';/.;;1,.ll 
""'i" . 

bedste løsning er styrede missiler, måske sup
pleret med en »konventionel« armering i form 
af fastindbyggede automatkanoner for at kunne 
imødekomme de fleste operative krav. 

Selv om artikelserien ikke har belyst alle pro

blemer i forbindelse med bevæbningen af ja

gerflJ', er det søgt klarlagt, at der kan være 

disk11ssion om emnet, og hvis dette er lykkedes, 

er formålet nået. 

Ref. : Artikler i Journal of The R. A. F. 
Tech. College, Interavia m. fl. 

' . 

. ~·· .\ .,,,,,., ..... ,-/'.: ---,-J}< • VERDEN RUNDT 
' , ,·~ 
{~,ti'.;, _-
i'~. •~.'·. . ~ 

KØBENHAVN: Som det er bekendt, stillede 
Sabena hele sin 4-motorers luftflåde til den 
belgiske regerings rådighed i forbindelse med 
luftbroen fra Kongo til Bruxelles. 

I samarbejde med udenlandske luftfartssel
skaber, hvis fly Sabena havde befragtet, udfør
tes siden luftbroens oprettelse og t. o. m. cl . 
26. juli 187 flyvninger, hvorved 32.178 flygt
ninge: 12.404 kvinder, 12.740 børn (hvoraf 
2.291 spædbørn) og 7.034 mænd, blev hjem
taget. Sabena udførte disse flyvninger med så
vel Boeing Intercontinental Jetliner som 
DC 7C, DC 6B/DC 6 fly. 

Det belgiske luftfartsselskab har nu genop
taget sin normale trafikvirksomhed. Sabena 
DC 7C kommer atter til Skandinavien, og 
Boeing genindsættes over Nordatlanten og til 
Afrika. 

Europa beflyves praktisk talt som hidtil, og 
det gælder ligeledes rutenettet i det Mellemste 
Østen. 

BURBANK, Californien. En »flyvende red
ningsbåd« konstrueret af Lockheed Aircraft vil 
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redde fremtidens jetpiloter fra at blive brændtj 
af de meget høje temperaturer. der udvikles 
ved store hastigheder, eller knust til dode af de 
aerodynamiske tryk, når de tvinges til at for-1 
lade deres maskine under flyvningen. Dette er 
nogle af de farer, der vil møde flyverne ved 
hastigheder fire gange lydens. 

Spørgsmålet om flyvernes sikkerhed ved d 
endnu større hastigheder har været et af cl 
vanskeligste, og det amerikanske luftvåben til] 
delte for nogen tid siden Lockheed Aircraf1 denne forskningsopgave. Løsningen er den 
»flyvede redningsbåd«, idet hele flyvemaski] 
nens cockpit er indbygget som en kapsel, de1 i en kritisk situation kan udskydes af maskinen 
på samme måde som jetpiloterne i dag frigø1 
sig fra deres maskiner ved hjælp af katapult
sædet. 

Den flyvende redningsbåd vil kunne virk 
helt op i 33 km's højde, den har radio samt for· 
syninger af ilt og proviant, ligesom den ka 
flyde ubegrænset tid på vandet. Udskydninger 
fra maskinen foregår med en raket, hvorefte1 
tre kileformede stabilisatorer skydes ud til si 
derne. De begrænser farten under nedstignin 



1, indtil kapslen når 5 km's højde, hvor en 
dskærm udløses. 

Jetpiloterne vil også kunne benytte dette red-
1gsudstyr i lavere højde, idet raketten skyder 
n så højt op, at faldskærmen kan nå .at folde 
; ud. En sådan redningsbåd skal bygges af 
an, der kan modstå den stærke varmepåvirk
ng. Dette redningsudstyr tænkes indbygges 
agermaskiner af årgang 1963/65. 

ARIETTA, Georgia. SNAM, der er et dat
rselskab af den italienske stats olieselskab, 
1te Nationale Idrovarburi, har bestilt en Lock
:ed JetStar passagermaskine, der har en ha-
1ghed på 880 km i timen. Maskinen, der kan 
edføre 10 passagerer, skal leveres næste som
er. 

Det er den anden ordre, der er afgivet af et 
1ropæisk selskab, på Lockheed JetStar, idet 
riedrich Krupp, Essen, tidligere har bestilt en 
askine af denne type. 

JetStar er udstyret med fire Pratt & Whitney 
r-12 motorer, og det er den første privatma
:.ine, der er i stand til at foretage rutineflyv
inger over Atlanten og Stillehavet. Den er i 
and til .at starte og lande fra kanske korte 
.ndingsbaner. 

URBANK, Californien. Den første Lockheed 
ASA 60 enkeltmotorede maskine har været 
å demonstrationstur i USA. Den skal senere 
ygges i Italien, Mexico og Argentina i større 
Ll. 

LASA 60 er 1 første række konstrueret til 
ransport- og ambulancemaskine med en nytte
ægt på ca. 450 kg. Den kan udstyres med 
ontoner og vil også egne sig til sprøjtning 

pudring af marker. I Alaska og Canada er 
er stor interesse for denne maskine, der på 
rund af sin robusthed vil kunne operere under 
e vanskelige forhold her. 

ARIETTA, Georgia. De første fire af en 
kadrille på 12 Lockheed C-130 transportma
·ner er ankommet til Søndre Strømfjord på 
rønland for at begynde transporten af materi
er til bygningen af de to DEW radar statio-

ner i Arktis. Maskinerne, der er forsynet med 
ski, er allerede i gang med transportopgaverne, 
idet der var en del materiel af sidste års sendin
ger, der ikke nåede frem til deres bestemmel
sessted i fjor. 

Man regner med, at der i år skal transporte
res ialt 7 .000 tons materiel fra Søndre Strøm
fjord til radarstationerne. Den største part af 
dette ankommer med skib til Søndre Strøm
f jord i løbet af denne måned. Til den tid vil 
de resterende 8 C-130 maskiner ankomme. 
Eskadrillen står under kommando af oberst
løjtnant Wilbert Turk, der .ankom med en af 
de første maskiner. 

MARIETTA, Georgia. Det amerikanske luft
våben har afgivet odre på fem Lockheed Jet
Star, der skal anvendes til inspektion af radio 
og andre hjælpemidler til navigation. Det ca
nadiske transportministerium har allerede tid
ligere indkøbt en maskine til samme formål. 

Det er således den første militære kontrakt, 
Lockheed har fået på denne maskine, der blev 
foretrukket af det amerikanske luftvåben efter 
en konkurrence i oktober sid!>te år. Maskinerne 
skal afleveres i midten af 1961. 

Den første produktionsmodel .af JetStar er 
netop blevet færdig og vil flyve i løbet af 
næste måned. Dens fire jetmotorer er anbragt 
agter på fuselagen . Farten bliver 880 km i ti
men, og den får en aktionsradius på 4.600 km. 
JetStar, der kan flyve i op til 15 km's højde, 
kan medføre 8 passagerer og en besætning på 
to mand, og er med hensyn til udrustning en 

Te/t,niik. maskin- og olie/ orrelning 

Telefon 3 12 88 . Fjernskriver 9762 ab 

Aalborg 
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miniature af de kæmpemæssige jet-passager
maskiner. 

Indtil nu er der solgt 21 Jet Star til forskel
lige amerikanske og udenlandske firmaer, me
dens yderligere 30 har reserveret sig positio
ner for leverancer af maskinen. 

LONDON. Hawker Siddeley gruppens nyeste 
passagermaskine, Avro 748, har været i luften 
for første gang, ført af chief test pilot Jimmy 
Harison. Flyvningen varede 2 timer og 40 mi
nutter, og Mr. Harrison udtalte bagefter, at 
det havde været en ualmindelig god tur. 

A vro 7 48 er udstyret med to Rolls Royce 
Dart turbo-prop motorer og gør en fart af 425 
km i timen. Den er specielt konstrueret til 
strækninger på indtil 650 km. 

Der er plads til højst 48 passagerer, og Avro 
748 skulle derfor have gode chancer for at 
erstatte de mange Dakota maskiner, der endnu 
er i brug på føderuterne. Dette har således den 
indiske regering besluttet, idet denne maskine 
skal bygges på licens i en ny flyvemaskinefa
brik i Kanpur. 

Senere vil der komme en hurtigere maskine 
af denne type med betegnelsen serie 2, som vil 
få en aktionsradius på op til 1450 km. Den 
skal udstyres med en nyere type Rolls Royce 
Dart motorer og er bestilt af BOAC til et af 
datterselskaberne. 

De første A vro 7 48 leveres næste forår og 
kan allerede indsættes i ferietrafikken, hvor de 
vil have store chancer for at give økonomisk 
transport, idet de direkte operations-omkost
ninger for denne maskine kun beløber sig til 
5 øre pr. passager-kilometer. 

LONDON. Det engelske luftvåben har afgivet 
en yderligere ordre på militærtransportmaski
nen Argosy 660, og luftvåbnet skal herefter 
have leveret ialt 40 maskiner af denne type. 

22 

Argosy, der bygges hos Armstrang Whitworth 
vil blive indsat i RAF's tjeneste i 1962 . 

Den første prototype på Argosy 660 vil be
gynde sine prøveflyvninger i løbet af denm 
måned. Den er agter udstyret med ekstra por
te, hvorfra nedkastninger af forsyninger OB 
svært materiel kan foregå. I siderne er der ind
bygget store døre, hvorfra faldskærmstropper 
kan springe ud. 

Argosy 660 er den militære version af den 
kombinerede last- og passagermaskine af sam
me navn, som for tiden er under prøveflyv
ning til opnåelse af luftdygtighedscertificat. 

Flere udenlandske regeringer har vist inter
esse for denne militære type af Argosy, idet 
den vil give mindre nationer mulighed for at 
skaffe luftvåbnet en flåde af transportmaskiner 
uden alt for store omkostninger. I fredstid vil 
disse maskiner nemlig kunne indsættes til trans 
port af passagerer og fragt i de nationale luft 
fartsselskabers rutenet. 

LONDON. Det engelske luftfartsministeriun 
har placeret en første ordre på 30 Folland Gna 
træningsmaskiner, og en endnu større bestil 
ling kan ventes i den nærmeste fremtid. 

Den tosædede træningsmaskine skal bygge1 hos Folland Aircraft, der er medlem af Hawket 
Siddeley Gruppen. Den skal afløse Vampir 
T 11 som det engelske luftvåbens standard træ 
ner. 

Gnat træneren var første gang i luften 
august måned forrige år, og arbejdet er mege 
langt fremme på yderligere 15 maskiner a 
denne type. Det er videreudvikling af jage 
maskinen af samme navn, der allerede er i tj 
neste i det finske og indiske luftvåben. Den e 
udstyret med en Bristol-Siddeley Orpheus l O< 

turbojet motor. der yder en trykkraft på 191 J 
kg. 

I 

S. B u r c h a r d t 
Slagtermester 

Statlon1veJ 22 Ballerup 



URBANK, Californien. Seks officerer fra det 
1stralske luftvåben er på besøg hos Lockheed 
ircraft for i de kommende 16 dage at orien
re sig om Starfighter F-104. Komissionen, 
er ledes af luftmarskal Sir Frederick Scherger, 
ar tidligere aflagt besøg i England, Frankrig, 
esttyskland og Svejts for at se på nye maski
:r til luftvåbnet. 

Under besøget i Burbank vil Starfighter bli
: prøvefløjet af to af komissionens medlem
ter, der begge er testpiloter i det australske 
Lftvåben. 

Super Starfighter er allerede indkøbt af 
·esttyskland, Canada, Holland, Belgien og Ja
an. 

ANTA MONICA, Californien: Douglas 
IC-8 har indtil dato gennemført over 49 .400 
yvetimer, hvilket svarer til ca. 40 millioner 
ilometer. Den første flyvning med DC-8 blev 
)retaget den 30. maj 1958. Det skete fra luft
avnen i Long Beach i Californien i overvæ
!lse af 50.000 tilskuere. Flyveren var luft
aptajn A. G. Heimerdinger. Det kæmpemæs
ge luftfartøj landede på Edwards Air Force 
ase efter at have gennemført et meget kræ
~nde indflyvningsprogram, som varede to ti-
1er. 

Siden den tid har DC-8 været igennem 
200 timers prøveflyvninger af forskellig art 
r Douglas fabrikerne selv, og der er blevet 
øjet over 46.000 timer af de 12 luftfartssel
aber, som har fået leveret DC-8. 

En oversigt over udviklingen af DC-8 siden 
n historiske førsteflyvning ser således ud: 

Den samlede arbejdsstyrke, som jetlineren 
r krævet, har konstant været 27.500 per
ner. 

Douglas investeringer indtil dato beløber sig 
noget over 253 millioner dollars, og heraf 
de 43 pct. udbetalt til underleverandører. 

18 luftfartsselskaber har købt ialt 15 3 luft
rtøjer, og deraf er 5 7 leveret. 

Bygningen af DC-8 nr. 119 er påbegyndt. 

DC-8 bygges i fire forskellige typer, der alle 
r samme dimensioner, og som alle er god-

kendt til passagertrafik af de amerikanske luft
fartsmyndigheder. De omfatter serie 10, som 
er beregnet til indenrigsflyvning, og som er 
udstyret med Pratt & Whitney JT-3 jetmotorer. 
Endvidere serie 20, udstyret med Pratt & Whit
ney JT-4 motorer og beregnet til indenrigs 
brug; den interkontinentale version, serie 30, 
udstyret med JT-4 motorer; og den interkonti
nentale version serie 40, udstyret med Rolls
Royce Conway motorer. Serie 50, en version 
med JT-3D turbofan-motorer er under byg
nmg. 

Douglas jetliner-en blev taget i brug på de 
amerikanske indenrigs luftruter den 18. sep
tember 1959. De luftfartsselskaber, som har 
fået leveret DC-8 omfatter Alitalia, Canadian 
Pacific Air Lines, Delta Air Lines, Eastern Air 
Lines, KLM Royal Dutch Airlines System, Na
tional Airlines, Northwest Airlines, Pan Ame
rican World Airways, Pan American-Grace 
Airlines, Scandinavian Airlines System, Swiss
air og United Air Lines. 

Luftfartsselskaber, som venter på leveringen 

af deres første DC-8, omfatter Panair do Bra

zil, TAI, UAT Aeromaritime, Japan Air Lines 

og Philippine Air Lines. 

SANT A MONICA, Californien: Douglas Air
craft Company i Californien har nylig fået en 
ny ordre på ombygning af et antal DC-7 luft
linere. Det drejer sig om otte luftfartøjer, og 
ordren, som er på 2,3 millioner dollars, brin
ger det samlede antal DC-7, som nu skal om
bygges til fragtflyvemaskiner, op på 24 luft
fartøjer. 

De 24 luftlinere, som nu bliver ombygget til 
fragtflyvemaskiner, fordeler sig således: Arne-
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rican Airlines 15, United Air Lines 6, KLM 
2 og Pan American-Grace Airways 1. 

Indretningen af hver enkelt DC-7er, som 
bliver ændret, retter sig naturligvis efter den 
enkelte kundes ønsker, men i store træk går 
ombygningen ud på følgende: 

Alt passager-udstyr fjernes; der indbygges 
karme til store lasteluger; hele gulvet og de 
underliggende bjælker erstattes med stærkere 
konstruktioner; vinduer fjernes, og den ind
vendige side af kroppen forsynet med en fiber
glas-beklædning. 

Hver af de ombyggede DC-7B kan medføre 
indtil 15.715 kg last på indenrigske ruter med 
ne marchfart på 580 km/t, og DC-7C, der har 
en større rækkevidde, kan som fragtflyvema
skine foretage turen non-stop over Atlanten 
medførende en ret betydelig betalende last. 

SANTA MONICA, Californien: Sud-Aviation 
og Douglas Aircraft Company har indgået en 
overenskomst om gensidig samarbejde. Den 
øjeblikkelige virkning af overenstkomsten er, 
at Douglas vil repræsentere Sud-Aviation i alt 
vedrørende Caravelle luftlineren i store dele af 
verden samtidig med, at Douglas får rettighe
derne til at bygge Caravellen i USA. 

Overenskomsten blev sluttet mellem Dou
glas firmaets præsident, Donald IJV. Douglas, 
jr., og Gel'ol'ges Hel'eil, som er formand for 
bestyrelsen af det franske selskab, der bygger 
den tomotorede Caravelle jetliner. Overens
komsten mellem de to firmaer omfatter sam
arbejde med hensyn til andre tekniske og for-
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retningsmæssige områder. Dette vedrører et 
teknisk samarbejde mellem Douglas og Sud
Aviation på en fremtidig udvikling af Cara
velle typerne. 

De lande, hvor Douglas kommer til at re
præsentere Sud-Aviation, omfatter Storbritan
nien, Australien, og faktisk hele den vestlige 
halvkugle, Japan, Indien, Pakistan og andre 
dele af Asien plus store dele af Afrika og Det 
mellemste Østen. Sud-Aviation fortsætter med 
at repræsentere sine egne interesser på det euro
pæiske kontinent og i de fransk-talende lande 
verden over. 

Caravelle'n, som nu bygges i Touluse i 
Frankrig, har vakt megen begejstring verden 
over, og en række luftfartsselskaber har deb 
modtaget eller bestilt et antal af denne luftJ 
liner. I sin nuværende og fremtidige versione~ 
vil Caravelle'n kunne anvendes på strækninger 
på 3.600 km ved flyvehastigheder på over 801 
km/t, medførende en største betalende last p· 
5.000- 6.500 kg. 

»Vi er af den opfattelse, at Caravelle'n o1 
DC-8 komplementerer hinanden, idet de i vi~) 
keligheden dækker de fleste luftfartsselskaber) 
behov til luftfartøjer til korte, mellemlange o~ 
lange distancer. Det glæder os at kunne saml 
arbejde på en måde, som både bliver til fordel 
for begge vore selskaber, luftfartsselskabernl 
og luftfartsindustrien som helhed«, udtalte Hc 
reil og Douglas i fællesskab. 

Ved gennemførelsen af dette nye progran 
vil Sud-Aviation og Douglas udveksle et antn 
medarbejdere, som skal gennemgå træning• 
kursus på de respektive to flyvemaskinefabri 
ker. Som et led i kundeservicen og leveringe/ 
af reservedele vil Douglas' indsats for salgd 
af Caravellerne omfatte oprettelse af reservJ 
delslagre i New York og Californien. AftJ 
lerne mellem Douglas og Sud-Aviation omfa/ 
ter også, at de to firmaers personale hele vel 
den over i fællesskab vil arbejde for at fremni 
salget af Caravelle' n og DC-8. 

LONDON: Hawker Siddeley har i øjeblikke 
prøveprogrammer i gang for hele to nye flyve 



1askintyper - for fragt- og passagermaskinen 
Lrgosy fra Armstrong Whitworth og A vro 
48, der er konstrueret som passagermaskine. 
Længst er man nået med Argosy, idet der 

lyver seks maskiner af denne type. De har ind-
1 nu 1.200 timer i logbøgerne - en af dem 
ar i fem dage tilbagelagt næsten 20.000 km 
fart mellem England og lufthavnene på konti
entet, bl.a. Kastrup. 

Man er nu gået ind i programmets anden 
1Se, hvor maskinerne skal flyve dag og nat. I 
ogle tilfælde flyver de hele natten over Vest
L1ropa, hvorefter de efter et to timers stop i 
,irmingham fortsætter prøveprogremmet da
en igennem med en frisk besætning om bord. 

Argosy kan medføre en last på 13 tons eller 
9 passagerer. Avro 748's foreløbige prøvepro
ram vil koste 5 mil!. kr. Det gennemføres i 
andtank, medens den første prototype gøres 
:erdig. I en kæmpemæssig tank med 280.000 
vand udføres der »træthedsprøver« .af fuse

tgen svarende til de spændinger og belast
inger, der ville opstå under 20 års flyvning 
1ed maskinen. 

W YORK. Japanese Air Lines har afgivet 
dre på tre maskiner af typen Convair 880. 
askinerne skal leveres i maj og juni måned 
ste år. Convair 880 er verdens hurtigste jet-
er med en maksimal hastighed på 990 km. 

timen. Hver af de fire General Electric jet
otorer udvikler en kraft på 5.290 kg. 

URBANK, Californien: Sydamerikas første 
yvemaskinfabrik bygges nu .af Lockheed Air
aft og Kaisers argentinske datterselskab i 
ordoba i Argentina. Den nye fabrik skal fore
big producere 500 maskiner .af typen Lasa 60, 
m Lockheed har konstrueret specielt til brug 
Sydamerika. 

Lasa 60 skal herefter bygges i tre lande, for
en i Argentina også i Italien og Mexico. Den 
enmotoret - en 260 hk. Continental super-
arged motor. Maskinen har allerede i forrige 
åned opnået amerikansk luftdygtighedscerti
at fra C. A. A. 

NEW YORK. General Electrics teknikere har 
i den sidste tid gennemført en række aerody
namiske prøver med en motornacelle fra Ca
ravelle VII, der nu også skal produceres i USA 
med General Electrics CJ-805-23 motorer. Sam
tidig har denne motor også været af prøvet på 
en af flådens jagermaskiner. 

Det amerikanske selskab har iøvrigt bestilt 
en Caravelle VII fra Sud-Aviation til levering 
i juli måned i år. Der vil blive installeret Ge
neral Electric motorer i maskinen, der derefter 
skal benyttes til opnåelse af amerikansk luft
dygtighedscertifikat. 

BURBANK, Californien: Den amerikanske 
flåde har i samarbejde med Lockheed Aircraft 
udviklet et system, der vil kunne give advarsel 
i god tid om de tornadoer, der nærmer sig 
Nordamerika, og som hvert år dræber snese af 
mennesker og anretter skade for 1,4 milliard 
kroner. 

Metereologerne og elektroeksperter har »lyt
tet til lynenes knitren«, og derved har de kun
net forudsige svære uvejr en time tidligere end 
på anden måde. Metereologiske forstyrrelser 
mere end 3.000 km borte er blevet registreret 
af den elektroniske »vejr-spion« på en tienddel 
sekund. 

I Kansas City er der nu oprettet en lyttepost 
og 6 relaisstationer langs den amerikanske kyst 
alle forsynet med specielle ra,diomodtagere. 
Stationerne opfanger og stedbestemmer de me
terologiske forstyrrelser, der ledsages af lyn, 
hvis knitren vi så godt kender fra vor egen 
modtager. Man kan på denne måde fastslå 
uvejrets bane og på een gang kontrollere hvert 
eneste lyn over et 32 mil!. kvadratkilometer 
stort areal. 

Systemet vil få meget stor betydning også 
for både luft- og skibsfarten. 
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Skæv udvikling 
for tjenestemændene 

~ Da lønudviklingen for tjenestemændene må antages at interessere flertallet af 
~ vore læsere, bringer vi her in extenso den ledende artikel fra "Samrådets" 
~ august nr. 

Som tiden går siden den gældende tjene
stemandslovs vedtagelse i 1958, tør det siges, 
at der i tjenestemandskredse breder sig nogen 
betænkelighed ved den aftale, der dengang 
blev truffet mellem staten og tjenestemændenes 
centralorganisationer om, at der ikke før 1. 
oktober 1961 kunne ske andre løn-ændringer 
end dem, der fulgte af pristalssvingningerne. 

nestemandslønninger, foruden ved det særlige 
dyrtidstillæg, skulle kunne forhøjes eller nedi 
sættes med en eller flere i loven bestemte por· 
tioner, varierende for de forskellige lønklasser] 

• 1 
og at dette skulle kunne ske med hjemmel p~ 

Det blev dengang understreget, .at man me 

bevillingslov for nærmere fastsatte perioder al 
gangen, første gang fra 1. oktober 1961. 

På samme måde, som arbejdsmarkedets ho- denne nye skal.a over overenskomsttillæg ikk 
vedorganisationer i foråret 1958 gik fra 2-årige fremtidig behøvede at forhandle om de enkeitJ 
til 3-årige overenskomstperioder - for at ska- portioners størrelse - de er jo fastsat i love! 
be stabilitet i løn- og prisudviklingen - ene- - men alene om det antal portioner, tjeneste 
des staten og dens tjenestemænd om i den nye mændene skulle have. 
tjenestemandslov at fastslå, at de lønændringer, Det må nok nu tilføjes, at loven vel hindre~ 
som ikke skyldes pristalssvigningerne, men den at der sker forhøjelser før 1. oktober 19611 
almindelige indtægtsudvikling på arbejdsmar- men at den ikke bestemmer, at der derefte1 
kedet i dets helhed, og som man hidtil havdeåskal forløbe 3 år, før næste regulering kan skd 
forhandlet om med vekslende, uregelmæssige Den bestemmer blot, at lønningerne »me! 
mellemrum og uden noget fast grundlag for hjemmel på bevillingslov for nærmere fastsc111 / 
forhandlingerne, for fremtiden skulle ske på ferioder ad gangen - første gang fra 1. okto 
forud fastsatte tidspunkter på basis af et så- ber 1961 - kan forhøjes eller nedsættes mc, 
kaldt »overenskomsttillæg«. Det blev i tjene- en eller flere portioner« af overenskomstti l 
stemandsloven fastslået, at de almindelige tje· lægget. 
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Siden der mellem tjenestemændene og sta
n i 1958 blev indgået overenskomst om denne 
rdning, er der, som enhver vil have bemær
et, sket en voldsom udvikling i den økonomi
tuation, som ikke dengang kunne forudses . 
1958 var man nok opmærksom på, at en af-

Lle så langt frem i tiden som 3 ½ år kunne 
:embyde risiko for en mindre heldig udvik
ng for tjenestemændenes lønningsforhold i 
1mmenligning med den økonomiske udvikling 
øvrigt; men man holdt sig til, at der jo lige 
å det private område var indgået en 3-årig 
verenskomst om uændrede lønninger indtil 1. 
pril 1961, og at risikoen derfor formentlig 
,ke v.ar stor. Aftalen om overenskomsttillæg
et var iøvrigt et led i et kompromis. Der blev 
·uffet en aftale, og det er ikke tjenestemænds 
<ik at løbe fra en aftale. 

Når nu udviklingen har medført en løn
lidning opad, overalt hvor forhøjelser af real
mnen er mulige indenfor det private arbejds-
1arked uden omgåelse af trufne overenskom
:er, og når dertil lønmodtagere ved ulovlige 
:rejker eller trussel herom har opnået løn
ingsforhøjelser i strid med den 3-årige over
nskomster, de har indgået på lignende måde 
m tjenestemændene, er det ikke mærkeligt, at 
kelte tjenestemandsforeninger er begyndt at 
ive nervøse for, at tjenestemændene skal sak-

(yderligere; red.) lønmæssigt agterud . 

For vort vedkommende skal vi ikke p.1 nu
rende tidspunkt blande os i det kor, der 

æver forbedringr for den termin, om hvilken 
har indgået en overenskomst, der oven i 

bet er nedfældet i tjenestemandsloven. Som 
uldsnorenes« formand har sagt det på post

lkenes delegeretmøde i maj i år: Lov er lov, 
lov skal holdes. 

Derimod skal vi understrege, hvad davæ
nde finansminister Kampmann sagde ved fo
læggelsen for folketinget af loven i 1958: 

»Lønændringer gennem dette tillæg at skulle 
e efter forhandling mellem finansministeren 

tjenestemændenes centralorganisationer. 
d disse forhandlinger vil der kunne ta

s hensyn til lønudviklingen på det private 

arbejdsmarked, indkomstudviklingen i den øv
rige del af samfundet og andre forhold, som 
måtte skønnes at være af betydning for tjene
stemændenes aflønning.« 

Dette idebærer, at hvad der foregår nu på 
det private arbejdsmarked, i høj grad må tages 
i betragtning, når antallet af vore overens
komsttillæg til sin tid skal fastsættes. 

Meget vigtigt vil det bl. a. til den tid være 
ikke at fastsætte så lang en periode, før nye 
forhandlinger næste gang skal føres, at tjene
stemændene påny kommer ud for at skulle 
holde ord i 3½ år, mens andre får udbytte af 
at bryde deres ord længe forinden. 

NEW YORK. Det .amerikanske Federal Avia
tion Agency har godkendt det nye eftersyns
program for General Electric CJ-805-3 moto
ren, som anvendes i convair 880. Der bliver 
forskellige tidsperioder mellem eftersynene for 
de forskellige dele af motoren, idet der skal gå 
1600 timer for kompressorens vedkommende 
og 900 timer for forbrændingskammer-tur~ine 
sektoren. Disse sektionsvise eftersyn forventes 
at ville give betydelige besparelser for luft
fartsselskaberne. 

P o u I P e te r s e n . T o b a li I h b r III er 
HORSENS 
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I BOG KRONIK 

0 

Drama på Indlandsisen af Alastair Mac
lean. 300 s., 19,75 hft., Gyldendal. 

Forfatterens nye bog er en kriminalroman, 
men med et indhold, der betydeligt overgår 
det, vi normalt forstår ved en sådan. Det er 
helt sikkert, at man ikke slipper bogen, før den 
er færdig. Den er simpelthen enestående i sin 
klasse. 

Her er et lille indblik i hvad som sker. 

Det er en stormfuld nat, med isfygning og 
bidende kulde. En stor passagermaskine fore
tager tilsyneladende ved en tilfældighed en 
yderst hasarderet nødlanding på den grønland
ske indlandsis. En del af luftfartøjet er knust, 
og en passager og flere af besætningsmedlem
merne er omkommet. 

Dr. Peter Mason, der er leder af en af de 
mange stationer, der blev oprettet under det 
geofysiske år for udforskning af videnskabe
lige iagttagelser er den første, der sammen med 
sine to assistenter bl. a. grønlands-danskeren 
Jack St"aw, når den forulykkede maskine, og 
de ser naturligvis kun deres opgave i at komme 
de nødstedte mennesker til hjælp. 

Langsomt finder han ud af, at nødlandingen 
må være iscenesat, og det spørgsmål opstår, 
om de døde er omkommet ved den hasarderede 
landing eller der ligger en forbrydelse bag. Der 
sker adskillige uhyggelige ting. Deres eneste 
forbindelse med omverdenen, radioen, bliver 
knust. På et tidspunkt går det forulykkede luft
fartøj op i flammer under Nordlysets beta-

gende skær. Det må være, mener han, for all 
skjule sporene af en forbrydelse. Dr. Mason 
har ingen anden udvej end at sørge for, at hans 
højst uvelkomne gæster bliver bragt ud til ky
sten. Forinden deres afrejse på en ældgammel 
traktor sker forskellige uhyggelige begivenhe-

1 der, og Mason bliver mere og mere sikker på, 
at der blandt de nødlandede befinder sin en 
eller to forbrydere, der har en personlig, uigenl 
nemskuelig hensigt med det »ufrivillige« grønj 
landsophold. 

Han føler sig usikker som ingen sinde 
Hvem kan det være? Rejseselskabet er yders 
blandet: en bokser og hans manager, en hård 
hudet forretningsmand, en kolerisk sydstats 
senator, en pater, en gammel skuespillerinde 
en hoven societyfrue og hendes kammerpige o 
endelig luftfartøjets yndige stewardesse. 

Det er magtpåliggende for Mason at lø~, 
problemerne inden de efter umenneskelige stra/ 
badser når kysten, thi han føler sig sikker pli. 
at forbryderne kun vil hjælpes frem mod civi' 
liserede egne til et vist punkt. Den sidst\ 
strækning har de i sinde at tilbagelægge ude1 
hjælp .... 

Bogen er overordentlig godt skrevet, rne1 
det må man jo vide på forhånd, når det er for 
fatteren til: H. M. S. Ulysses, der har kaste 
sig ud i et kriminaldrama. 

Hvis man plejer at læse et par kapitler af e1 
bog, inden man går til ro, skal man ikke vælg 
»Drama på Indlandsisen«. Navnlig må det fr~ 
rådes, hvis man skal tidligt op næste morgeri 
Under læsningen sidder man som i en skruesti~ 
og man slipper ikke fri, før den sidste sid 
er læst. En sådan magt over læseren ejer ku 
en forfatter, der kan sin metier. MacLean ka 

M.B. 

Horsens . Telefon 2 47 J I 
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Tanker-
ved flyvevåbnets 10-års dag 

Den 1. oktober l 960 er det JO-årsdagen for opret
telsen af flyvevåbnet som selvstændigt værn sideordnet 
med hæren og soværnet. 

I de forlobne JO år er der 11drettet et rmder beskedne 
danske forhold imponerende stykke arbejde ved opbyg
ningen af vort flyvevåben fra næsten bar bund. I an
ledning af JO-årsdagen vil jeg gerne rette en anerken
delse ikke mindst til alle de faste medarbejdere overalt 
i stabe, på flyvestationer og i samtlige kommandoer og 
enheder, af alle grader og tjenestefelter, som gennem 
længere eller kortere tid har været med til at gøre flyve
våbnet til, hvad det er i dag. Flyvevåbnet er i dag al
mindelig anerkendt som en effektiv og vigtig gren af 
vort forsvar og hævder sig godt blandt vore allierede 
m. h. t. professionel standard. 

Den 1. oktober 1950 var særlig af to gmnde en skel
sættende dag i vort luftforsvars korte historie. 

For det første betød oprettelsen af flyvevåbnet en 
samling af al militær flyvning - koncenll'ation af alle 
kræfter - under een overledelse, i flyverkommandoen. 
I denne tid, hvor rationalisering er dagens løsen, er det 
vel overflodigt at uddybe, hvad det betød, at personel, 
materiel, anlæg og rådige midler herefter krmne an
vendes efter een samlet plan. 

For det andet var der n11 een, og k11n een kommando, 
repræsenterende den specielle l11ftmilitære, flyvemæs
sige og flyvetekniske sagkundskab, de,· herefter - ikke 
som ansøger igennem, men frit på linie med de to an
dre værnskommandoer - selv kunne tale l11ftforsvarets 
sag direkte overfor de højeste myndigheder. Dette var 
af af gørende betydning. Enhver, der fra den ene eller 
anden praktiske tjeneste i flyvevåbnet kender til, hvor 
kompliceret og ømfindtligt et instmment et flyvevåben 
er, vil vide, hvor lidt de,· skal til at vende operativ ef
fektivitet til fiasko og stabil flyvesikkerhed til unødig 
risiko. Myndigheder, de,· er uden egne praktiske erfa
ringer m. h. t. disse ting, kan aldrig være de rette tals
mænd fo,· luftforsvarets forhold. 

Det er ikke for meget sagt, at 11den de nævnte to 
hovedfontdsætninger, havde vort luftforsvars opbyg
ning ikke kunnet ske til den standard og indenfor den 
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tid, som det har været tilfældet, og det til 
trods for mange og store vanskeligheder og 
mangler i starten. 

Siden 1950 er flyvevåbnets personel stort 
set ti-doblet. Medens der i sin tid k11n var en 
lille kerne af ældre med nogen erfaring fra 
tidligere tid, på nogle områder endda k11n be
gyndere helt uden erfaring, har flyvevåbnet i 
dag i sin personelstyrke en solid stamme med 
betydelig og 11p-to-date erfaring. 

I sammenligning med de første år er den 
samlede årlige flyvetid n11 mndt regnet tre-fire
doblet. Sammenlignes tilsvarende specielt jet
flyvetiden pr. år, er den otte-nidoblet. 

Kontrol- og varslingssystemet med personel, 
radarmateriel og anlæg, der var noget helt nyt 
for os, er opbygget bogstaveligt fra intet i løbet 
af de 10 år. Med sit stadige og høje beredskab 
og med det givne materiel er det bragt op på 
stort set maksimalt opnåelig effektivitet. 

Medens vi for 10 år siden k1111 havde et par 
flyvestationer, der mere lignede byggepladser 
end flyvepladser, og i vid 11dstrækning savnede 
alle de hjælpemidler, vi i dag betragter som 
elementære fornødenheder, står vi i dag med 
et godt 11dbygget system af vel 11dstyrede fly
veplttdser og et højt udviklet flyvekontrolsy
stem. 

Sidst, men ikke mindst må jeg i denne for
bindelse nævne som mit indtryk, at vi nr, i 
flyvevåbnet, med vort broget sammensatte per
sonel - opdelt på så mange specialer på de 
flyvemæssige og flyvetekniske felter såvel som 
jordtjenesten som helhed - er nået til vor 
egen form for ånd og indstilling og omgangs
form, der både er i pagt med tiden og svarende 
til vort værns særegne karakter. 

L11fte11s element stiller 11bønhørlige krav. 
og n,1t11rens l1mef11ldhed mmmer pludselige 
overraskelser. Den komplicerede teknik for
drer samvittighedsf1tld påpasselighed. Vor ope
ratitA_e træning medfører hyppigt i hektiske 
minr,tter i luften og i jordtjenesten et pres, 
hvor liv og materiel står på spil på en måde, 
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som det for andre forst vil forekomme i krig. 
Det er mit indtryk, at man på denne baggrund 
har lært med dygtighed at virke sammen, at 
tage et fælles ansvar og at stole på hinanden 
11nder en natmlig disciplin. Lad os alle virke I 
til, at denne vor nye ånd og tradition må yder
ligere gnmdfæstes og 11dvikles. 

FIJ1vevåbnets opbygning i de 10 år har ikke I 
blot krævet hårdt arbejde, men også ofre. 
Trods stadig stigende bestræbelser og rem/ta
ter m. h. t. en god flyvesikkerhed har en ræk
ke af vore kammerater måttet ofre livet, når 
aygtighed, erfaring og påpasselighed trods alt' 
er kommet til kort i den givne kritiske sit11a
tion. 

Andre, der var med i begyndelsen, er døde 
11den at det dog er sket 1mder 11døvelsen af 
aktiv tjeneste. 

Lad os ved denne lejlighed mindes dem al 
le. Enhver af os har stået den ene eller ande•zl 
særlig nær og kan tænke tilbage pc1 nære kam
merater, som vi havde lært at holde af. 

Generallojtnant 
Christian forslc \t 
flyvcvabncts 
I. chef og 

gr.ind old man 

I denne forbindelse må jeg også mindes f l 
vevåbnets f orste chef, general Førslev. Det va 
hans store fortjeneste, at han, i en første ti.J 
hvor der stadig krmne være interessemodsæ1 



1inger, i kraft af sin retlinede menneskelighed 
Jg usvigelige vilje til at øve retfærdighed, for
nltede at blive et samlingsp1mkt og mødtes 
ned tillid fra alle sider. 

Nr, ved 10-årsdagen er det natmligt at gøre 
·tatus og samtidig gøre sig overvejelser om 
1remtiden. Hvad kan vi ønske og håbe for 
iort flyvevltben i det næste 10-år? Det er også 
~un naturligt, at den ene og anden vil spørge 
iig, hvad han personligt kan se hen til i frem
'iden. Lad mig da fremkomme med nogle per
;onlige synsprmkter herom. 

Først og fremmest vil jeg gerne 11d fra min 
flersonlige vurdering 1·amme en pæl gennem 
ien letkøbte tanke, som alt for ofte og kate
~orisk har fået udtryk, at vort flyvevåben sk11l
!e gå sin snarlige undergang i møde efter til
fwmsten af raketvåbnet, - rent bortset fra, at 
de simpleste rationaliseringshensyn taler for, 
1t raketvåben, der erstatter fly, i offensiv og 
defensiv luftkrig, før eller senere kommer til 
1t indgå i flyvevåbnet. 

Omend fly givetvis for en del må vige for 
raketvåben, vil der stadig være anvendelse for 
et »flyvende« flyvevåben. Så længe der tales 
om »lokalkrig« og »taktisk krigsfore/se«, vil 
der også være tale om hurtigt skiftende sit11a
tioner, hvor menneskelig v11rdering og reak
tionsevne ikke praktisk kan erstattes helt af 
robotter. Flyvende indsats har mange former 

g 1m1ligheder, og det er min opfattelse, at der 
er stadig ligger naturlige opgaver fo1· flyve
åbnet. Så længe opretholdelse af freden eller 
arakteren af krigsførelse mere eller mindre 
om tidligere hviler på soldater og krigsskibe, 
il der efter min vtll'dering, hvad dansk forsvar 
ngår, også være en opgave for fly i vort fly-
1evåben. 

Når dette er sagt, er det på den anden side 
ivet, at lllftvåbnet i almindelighed fo,· de 
ommende år teknisk på mange måder må og 
r ved at tilpasse sig til en ny epoke. Dette har 
.a også i de førende lande, efte1· lignende 
verdrevne forestillinger som herhjemme om 
f skaffe/sen af fly, givet anledning til en re-

orientering, hvor anvendelsen af fly igen træ
der mere frem i billedet. 

For blot at nævne noget, åbner nye våben
typer til fly, bl. a. mere eller mindre med 
fjernstyring, ny11dvikling m. h. t. performance 
af kommende fly og teknikken i radarkrigs
førelse nye mttligheder, hvis samlede konse
kvenser ikke uden videre lader sig oversk11e. 
Mtm kan derfor heller ikke simpelthen affær
dige et flyvevåben af mere eller mindre tradi
tionel »flyvende« karakter. 

Som typisk eksempel på lllfti,åbnets tilpas
ningsevne må det også nævnes, at den sårbar
hed overfor atomvåben, der for en del n11 gør 
sig gældende for l11ftvåbnet, allerede kan for
ridses afhj11lpet ved den spredningsevne som 
de 1111der udvikling værende fly med lodret/ 
kort start- og landingsevne vil få. 

Gener•lløjtnant T•ge Andersen. Flyvcv!bnets 2. chef. 
Nu chef for de s•mlede flyverstyrker i NATO's Nordregion. 

Hvad nu vort eget flyvevåben angår, står vi 
også efter min mening ved JO-året mere ved 
en skelsættende overgang end i en fortsat jævn 
11dvikling. Det er på det sidste blevet mere og 
mere klart, at det, der i en række henseender 
var god latin for 10 år siden, ikke mere er det 
i dag og slet ikke med den forventede 11dvik
ling fremover. 0 gså almindelige erfaringer i 
den forløbne tid peger på ønskelige ændringer. 

f eg tænker her særligt på personelpol'itih, 
træning og visse organisatoriske forhold. Ud 
fra dette synspunkt er der allerede taget skridt 
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til nogle ændringer, og der må gås videre i de 
kommende år. 

For at nævne visse sider i denne forbindelse 
er det min bestræbelse at nå til en hensigts
mæssig ordning for langtidsansætte/se af pilo
ter, der ikke har k11nnet fast tilknyttes flyve
våbnet ved ansættelse som linieofficer. Der 
sktdle derved k11nne opnås en afgørende hæ
velse af erfaringsnivea11et i eskadrillerne, sam
tidig med at de kontraktligt tilknyttede piloters 
personlige forhold derved sk11lle blive bedre 
løst. 

En tilsvarende forøgelse af den erfarne 
stamme af teknikere er tilstræbt ved flyverspe
cialistordningen, som også sk11/le være i per
sonellets personlige interesse på længere sigt. 

Gener.tlløjtnilllt 

Kurt Ramberg. 
rlyvev!bncts 
nuvzrcnde chef. 

I den kommende vinter skal der lovgives om 
en ny personelordning. Det er mit håb, at det 
i den forbindelse i det hele taget vil k11nne lyk
kes at tage alle personelkategorier op, og at 
gå gmndigt og rationelt til værks med hele 
personelpnlitiken, så den både kan give flyve
våbnet, hvad det hat nødvendig bmg for i en 
overskttelig fremtid og give personellet sådan· 
ne bestemte vilkår og fremtidsmttligheder, som 
det kan være tilfreds med. 

Det må være målet at afhjælpe sådanne 
skævheder og mangler, som trods al nmlig 
fomdseenhed 111mdgåeligt er opstået eller 
kommet for dagen i en forceret opbygningstid, 
som den vi har været igennem i de forløbne 
10 år. 
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Hvis der kan nås til, at enhver får gode 11111-

ligheder, efter hvad han har evner og vilje til 
og der i ovrigt kan skaffes det fornødne perso· 
nel, så stabilitet kan afløse hyppige forflyttel
ser, som overraskende forhold hidtil for ofte 
har givet anledning til, håber jeg, at personel
/els forhold blive sådan, at de kan yde deres 
bedste til gavn for flyvevåbnet. 

Mange andre forhåbninger og ønsker mel
der sig ved et vendep1mkt som flyvevåbnetr 
JO-årsdag: Rationel organisation af de samlede 
midler i vort /µftforsva,·, rationalisering af 110,· 

flytype-bestand, indpasning i en rolig og jævn 
cyklus for indførelse af nye flytyper i vore 
eskadriller i fremtiden , modernisering af vort 
kontrol- og varslingssystem, endn11 bedre 
spredningsn111ligheder m.v. 

Sidst, men ikke mindst må det håbes, at det 
må lykkes for flyvevåbnet i stadig højere gradl 
at vinde forståelse for sin sag ttde omkring i 
vor befolkning og blandt de afgørende myn.l 
digheder. 

I 
Samtidig med at vor specielle virksomhed1 

og rolle i vort forsvar beklageligvis ikke er s,1, 
let tilgængelig og forståelig for dem, der ikk~ 
er særlig sagkyndige, må vi i dag efter a/11 
erfaringer være af den opfattelse, at flyvevåb-

1 
net har og stadig vil have en af de vigtigstJ 
opgaver ved forsvaret af vort land og som el 
dansk bidrag til NATO-forsvaret. 

Heldigvis synes mange også ttdenfor flyve 
våbnet, efter hvad vi har oplevet m.h.t. fari! t 
fra l11f ten gennem et halvt årh11ndrede, at hav1 
en instinktiv følelse af, at det forholder si1 
sådan. Det vil n11 være op til os alle i flyvevåb 
net, ved siden af vort forsvar til lands og ti 
søs, at løse vore fremtidige opgaver på samm, 
måde, som flyvevåbnets personel har vist si~ 
i stand til med flid og held at arbejde vor 
værn frem til dets stilling på flyvevåbnet 
JO-årsdag. 



Sovjetisk stabsofficers syn 

på verdenssituationen 

S'n analyse af Sovjets strategi, dens mål og midler. Af F. MK. 

Med særlig tilladelse fra dagbladet » Information«, 
,ringer vi nedenstående tankevækkende artikel. 

For tydeligst muligt at anskueliggøre de militære styrkeforhold mel
lem Øst og Vest og belyse dem fra alle sider, har artiklens forfatter 
valgt en form, hvori han sætter sig i en sovjetisk generalstabsofficerj 
sted for at forsøge at opridse de overvejelser, denne tænkte officer 
ville gøre sig, hvis han skuiie 11darbejde en afhandling om Sovjets 
nuværende strategi. 

Missilerne af 1. generation ( flydende driv
stoffer og langvarig klargøringstid) har sat 
vort land i en meget fordelagtig stilling i hen
seende til våbenvirkning: Vi kan ramme De 
forenede Staters område og de amerikanske op
marchbaser med masseødelæggelse, længe før 
fjendens strategiske bombefly har mulighed 
for at nå vore grænser. Overhovedet vil kun 
en del af den f jentlige bomberstyrke være 
kampdygtig, og af den vil det kun lykkes for 
en del at nedkaste atombomberne over vort 
land. Alligevel er risigoen for os urimelig stor, 
selv ved et overraskelsesangreb. Vi kan ikke 
1 eskytte os mod De forenede Staters strategi
ke bombardementmissiler, og selv enkelte 
ombefly, som det lykkes at slippe igennem 
ort forsvar, vil kunne tilføje os enorme tab. 

Men selv om vor nuværende overlegenhed 
ed hensyn til langdistance-missiler på denne 

aggrund kun vil være militært anvendelig i 
•derste nødstilfælde, så bidrager den dog afgø
ende til at holde De forenede Stater fra at 
oretage et angreb mod os. Samtidig dækker 
en vor politiske aktivitet og er et særdeles 
yttigt middel til at støtte vore krav. 

Svagheden ved de bombardements-missiler, 
er for tiden er til rådighed, er den langvarige 
largøringstid, som missiler med flydende driv-

stoffer kræver. Denne ulempe har både her i 
landet og i Amerika ført til en fremskyndelse 
af arbejdet på udvikling af 2. generation af 
bombardements-missiler (faste drivstoffer, 
kortvarig nedtælling). Efterhånden som de 
tekniske vanskeligheder overvindes, vil disse 
missiler i løbet af kort tid kunne ændre den 
strategiske situation fuldstændig. Derfor arbej
des der i Amerika i eksprestempo på bombar
dementsmissilerne Polaris (mellemdistance) og 
Minuteman (langdistance). 

Vesten styrker sin stilling 
Amerikas hensigt kan kun være at placere 

disse missiler på baser, både flydende og per
manente, så nær vore og vore allieredes græn
ser som muligt og rettet mod os. Dermed ville 
Amerika skaffe sig mulighed for at ødelægge 
vore bombardementsmissiler på vore affyrings
baser før affyringen, idet de udnyttede den 
kortere distance. Med andre ord: Selv om vi 
affyrede vore missiler mod Amerika først, ville 
de fjendtlige missiler slå ned på vort område 
førend vore på fjendens. Vi ville i alle tilfælde 
blive ramt først. 

Denne situation vil vi sandsynligvis komme 
til at stå overfor i 1970, sandsynligvis før end
da. Dette indbærer den fare for os, at vi enten 
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må betale en politisk pris for at bringe os ud 
af denne tvangssituation eller må regne med 
risikoen for utilstrækkelige forsv.arsmuligheder. 
Ganske vist vil vor styrke med hensyn til frem
føringsmidlerne stadig virke af skrækkende, 
men den psykologiske fortrinsstilling, som vi 
for tiden indtager, vil være gået tabt, og fjen
den kan udsætte os for et alvorligt politisk pres. 
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at man 
i Amerika alvorligt har overvejet muligheden 
af en forebyggende krig mod os, men at tanken 
blev forkastet, da Amerika og dets allierede 
var svage »konventionelt« og frygtede, at vi 
ville løbe Europa over ende. I tiden siden da 
er Vesten blevet væsentlig styrket, og man be
høver ikke at tvivle om, hvorledes Amerika og 
dets allierede ville udnytte deres genvundne 
tekniske og psykologiske overlegenhed. 

Antager man, at den opridsede udvikling i 
det væsentlige kommer til at forløbe som angi
vet, vil der være følgende muligheder for at 
imødegå den : 

En præventiv krigs muligheder 
Forebyggende krig mod De forenede Stater 

og dets allierede: Vor forholdsmæssige over
legenhed med hensyn til konventionelle, kerne
og langdistancevåben synes at begunstige denne 
løsning. Amerikas langtrækkende bombarde
mensmissiler udsætter os dog for en for stor 
risiko, selv om vort territorium først rammes i 
anden omgang. Så længe Amerika er med i 
Europas forsvar, må vi også regne med et kon
centreret forsvar fra alle NATO-landenes 
side. Tager man en langdistance kernevåben
udveksling med i beregningerne og endnu ser 
koventionelle fordele på vor side ( hvilket ab
solut ikke med sikkerhed kan forudsiges), vil 
det dog ikke være muligt at tage Vesteuropa i 
besiddelse med et slag og uden at støde på al
vorlig modstand, i modsætning til, hvad der 
var tilfældet indtil 1958. Dengang havde ti
den været gunstig. 

I mellemtiden er det til trods for politiske 
vanskeligheder indenfor NATO lykkedes at 
bygge en så stærk euroæisk forsvarsmagt op, at 
man må regne med den, ligesom man må tage 
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de forsvarsstyrker i betragtning, der er opstil
let udenfor NATOs europæiske fællesskab. 
Især til tager de tyske styrker i betydning, efter- I 
hånden som tiden går. En forebyggende krig I 
mod Amerika og dets allierede stiller under 
disse omstændigheder ingen hurtig og let sejr 
med ringe tab for vore styrker i udsigt. I 

Et rent »konventionelt« angreb fremhæves 
ganske vist af nogle som en ideel løsning, men I 

Russisk intercontinental raket. 

den støder på den hindring, at en krig me 
udelukkelse af kernevåben næppe kan gen· 
nemføres. Den part, der står ansigt til ansig 



ned nederlaget, vil utvivlsomt tage alle midler 
>g også kernevåben i brug for i det mindste at 
·øje fjendes ødelæggelse til sin egen. 

I tilfælde af en udvidet konflikt med Vesten 
nå vi yderligere regne med, at vestligt orien
erede lande vil opgive deres neutralitet, da 
ieres skæbne ville være beseglet med det kapi
:alistiske systems undergang. 

Suropa-Amerika aksens betydning 
Helt anderledes ville situationen stille sig, 

uden nævneværdig modstand af frygt for egen 
ødelæggelse. Betragtninger af denne art har 
imidlertid kun teoretisk værdi. Så længe de 
militære bånd mellem Amerika og Europa er 
ubrudt, synes udsigterne for en krig mod disse 
to magtgruppers samlede styrker ugunstige 
forhold til de tab, vi måtte forvente. 

Dermed melder spørgsmålet sig om andre 
militære forholdsregler, som er egnede til at 
imødegå den ovenfor skitserede udvikling. 

NATO holder ovclscr. 

ersom det kunne lykkes at skille Amerikas 
orenede Stater fra dets allierede i Europa. I 
et tilfælde ville vi ved at besejre den ene part 
amtidig kunne få bugt med den anden. Ved 

· ndlemmelse af Vesteuropa og Storbritannien 
vort magtområde kunne vi tvinge Amerika til 

øven med at sætte sin magt ind fra den un
erlegne position, det ville befinde sig i uden 
versøiske allierede. Amerikas forsvar ville stå 
verfor en næsten uløselig opgave, når vi kun
e koncentrere vore interkontinentale missiler 
g udervandsvåben mod dets område fra stil
inger og baser tæt ved dets grænser. Europa 
ille under disse omstændigheder falde til føje 

Kampen om baserne 
Misilbaserne. Den tanke har vundet nogen 

udbredelse, at man kunne udslette de missil
baser, der er placeret langs vort magtområde, 
ved et chokangreb med vore mellemdistance
missiler. Men et angreb af denne art vil kun 
kunne ramme de permanente baser på landjor
den og forudsætter, at vi skyder først. Yder
ligere må det tages i betragtning, at vestmag
terne til imødegåelse af denne risiko vil pla
cere en del af deres missilbaner under vandet 
og gøre de landbaserede stærkt mobile, d. v. s. 
sætte dem i stand til at vælge vilkårlige aff y
ringspositioner. Dette vil stille vor efterret-

9 



ningstjeneste overfor en umulig opgave, idet 
en melding, der blot er få timer gammel, vil 
være fuldstændigt uanvendelig for os som ud
gangspunkt for en angrebsbeslutning. 

Kernevc1ben mod E11ropa? 

Kernevåben i 
anvendelse. 

Bortset herfra, er det tvivlsomt, om Europa 
overhovedet skal angribes med kernevåben. For 
det første må det overvejes, om det har nogen 
mening at ødelægge og forgifte et område med 
kernesprængstoffer, når det er vor hensigt at 
indlemme det i vort samfundssystem. For det 
andet vil den fremherskende vestenvind true 
vort land med radioaktivt nedfald fra vore egne 
våben. Denne kendsgerning bør under ingen 
omstændigheder lades ude af vore overvejelser 
med hensyn til, om vi skal indsætte kernevåben . 

De kernevåbenbærende missiler af 2. gene
ration og deres stationering langs grænserne til 
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vort magtområde vil gøre det stadigt vanskeli
gere for den sovjetiske militærmagt direkte og 
indirekte at øve indflydelse som politisk fak
tor. Med militære magtmidler alene kan vi 
ikke imødegå den skitserede udvikling uden 
samtidig at udsætte os selv for total ødelæg
gelse. 

Afspænding er Vestens svaghed 
Politiske modtræk. Konsekvenserne af den 

militære analyse peger på, at problemet må lø
ses ad politisk vej. Denne løsning vil være de- I 
sto gunstiger for os, jo hurtigere vi kan gen
nemtvinge den. Der må dog tages hensyn til, 
at overdreven anvendelse af politiske og mili
tære midler til at udøve tryk på NATO som 
helhed eller mod de enkelte medlemslande hid
til kun har bidraget til et stærkere sammenhold 
indenfor denne alliance og bilæggelse af de 
indbyrdes uoverensstemmelser, der kan true 
alliancens beståen, må der lægges vægt på at 
fremme de indbyrdes uoverensstemmelser for 
derved at undergrave NATO-alliancen og lam
me dens handlekraft. Virkelig eller kunstigt 
fremkaldte uoverensstemmelser og stridigheder 
mellem landene indbyrdes bør udnyttes som ud
gangspunkt for fremskyndelse af spaltnings
processen. De førende NATO-politikere stl'lr 
alerede med erkendelsen af de problemer på 
mangfoldige områder, som vor afspændings
og nedrustningspolitik har givet anledning til. 

Det må være vort mål at mistænkeliggøre de 
NATO-politikere og militærsagkyndige, deri 
går ind for styrkelse af alliancen i offentlighe
dens øjne, hvilket vil falde os så meget lettere, 
som vi i vor afspændings- og nedrustningspoli
tik har folkemasserne i hele verden på vor si
de. Særlig virksom er af spændingstaktikken, 
hvis man lader den veksle med perioder af til-

1 
tagende spænding. Vesten vil efter sådanne 
perioder være så meget mere villige til at gribJ 
efter de muligheder for af spænding, som foreJ 
gøgles den. 

fa til kontrol og inspektion 
Foruden den principielle undergravning al. 

NATO-systemet bør bestræbelserne for .at hol 
I 



:le stationering af 2. generationsmissiler, som 
Polaris, så langt fra vore grænser som muligt, 
være hovedmålet for vor politiske aktivitet, 
hvis det ikke skulle være muligt at hindre den. 
Hver kilometer tæller her. 

Skulle de politiske metoder, der hidtil er 
bragt i anvendelse, ikke give de tilsigtede resul
tater, må vi på det for os mest belejlige tids
punkt endogså gå ind for de vestlige krav om 
gensidig kontrol og inspektion, da vi dermed 
kan skaffe os adgang til en zone langs vore 
grænser, hvor vi kan udøve en effektiv kontrol 
med, om der findes kernevåbenbærende missi
ler. 

Ved den taktik kan vi være sikre på støtte 
fra verdensoffentligheden ved en grundig for
beredelse, medens Amerika vil have store van
skeligheder med at videreføre sin basepolitik 
uden samtidig at begrænse sine rustninger og 
dermed nedsætte effektiviteten af sine våben. 

Nedrr1stni11gspolitikkens motiver 
Det er åbenbart, at der nu er indtrådt en til

stand, hvor rustningskapløbet ikke mere brin
ger os direkte fordele. Med langdistancemissi
lerne kan vi ikke tilvejebringe nogen politisk 
anvendelig militær overlegenhed, da alene den 
geografiske position er afgørende ved teknisk 
jævnbyrdighed eller nærlig jævnbyrdighed. 
Amerikas våben er os nærmere inde på livet, 
end vore formår at trænge ind på De forenede 
Staters område. I militær henseende har vi tabt 
kapløbet med tiden. 

Vi kan derfor uden at tabe noget foreslå 
total, øjeblikkelig nedrustning og endda ensi
digt gå i spidsen på dette område, hvilket for
uden at bringe politiske gevinster tillige giver 
os mulighed for desto hurtigere at opfylde vore 
økonomiske planer. Vi må på et så tidligt tids
punkt som muligt sikre os et solidt forspring, 
eftersom den endelige gennemførelse af udvik
lingen af 2. generationsmissilerne vil frigøre 
store økonomiske og finansielle kræfter i De 
forenede Stater og dets alliance-lande. Efter 
denne tid vil vestmagterne endogså være i 
tand til at holde igen på rustningerne, og det 

ligger i vor interesse at skyde denne udvikling 
og omstilling så langt ud i fremtiden som mu
ligt. 

Natos/yrkerne 11egnede til angreb. Verdens 
politiske dilemma 

I denne henseende står vor politik overfor 
store vanskeligheder i kraft af den dobbelte og 
endog modstridende målsætning: På den ene 
side skal NATO-alliancen bringes til opløsning 
af frygt for vor magt gennem vekslende perio
der med kold krig og afspænding, medens på 
den anden side vestmagternes rustningsomkost
ninger må holdes på et niveau, som sikrer, at 
en væsentlig del af deres handelsmæssige og 
finansielle styrke båndlægges. Dette er nødven
digt, hvis vi skal indhente og gå forbi det ka
pitalistiske system indenfor en rimelig fremtid 
og tillige for at skaffe os overvægt i hjælpen 
til de tidligere kolonifolk og en ny stilling 
blandt dem. 

Vor nedrustning af de konventionelle styr
ker kan derfor gennemføres i så vid udstræk
ning, som vore økonomiske målsætninger gør 
det påkrævet. Styrkerne til den umiddelbare 
forsvarsvirksomhed indenfor vort område er al
ligevel for hånden, og om ikke andet kan de 
sikres på anden måde end ved stående hære. 
Samtidig imødekommer denne politik verdens
offentlighedens ønsker og undergraver de ka
pitalistiske regeringers autoritet. Deres argu-

P o u I P e I e r s e n • T o b a k I h b r lk e r 
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menter om, at hovedfaren efter opnåelse af li
gevægt på kernevåbnenes område, består i de 
sovjetiske konventionelle styrkers overlegenhed, 
kan vi da stille til skue for verden i al deres 
latterlighed. 

De vestlige politikere vil da se sig stillet i et 
dilemma, om de skal nedruste og lade deres 
militære fordele slippe sig af hænde, eller mod 
den offentlige mening fortsætte oprustningen 
for dermed at nægte os del i den handelspoli
tiske fremgang. Vi vil i alle tilfælde kunne 
notere en politisk sejr uden at vove pelsen mili
tært. Vor missilstyrke vil være tilstrækkelig til 
at holde Amerika i skak, og NATO-styrkerne 
kan vi holde os fra livet med missilsstyrker for
stærket med stående sepcialenheder. 

NATO-landenes styrker er hverken med 
hensyn til antal eller opbygning egnet til at 
udføre et angreb på Sovjetunionen. Hvad de 
tyske enheder angår, er deres våben, udrustning 
og forsyninger i så vid udstrækning underlagt 
Frankrig og andre landes kontrol, at mulighe
derne for, at Bonn-regeringen alene skulle be
slutte sig til at angribe, er mikroskopiske. 

Europa overladt til sig selv 
Vort vigtigste mål i de kommende år må 

være at hindre opstilling af amerikanske missi
ler på europæisk jord i nærheden af vore græn
ser, gennem politiske manøvrer. Lykkes dette 
for os, vil Amerika være uinteresseret i Euro
pa, da Amerika i missilernes tidsalder kun kan 
have nogen fordel af at engagere sig i Europa, 
dersom de af gørende våben kan placeres så 

Ballerup 
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nært som muligt til vore centrer, for dermed 
samtidig på de korte distancer at opnå den 
kortest mulige flyvetid for deres missiler. Kun 
på denne måde kan Amerika neutralisere vor 
verdensomspændende missilstyrke. 

Unddrages amerikanerne denne mulighed, 
bliver deres styrker i Europa ikke blot virk
ningsløse, men de udsætter også deres styrker 
for fare uden udsigt til at tjene noget derved; 
deres tilbagetrækning til det amerikanske fast
landt vil da kun være et spørgsmål om tid. Har 
amerikanerne først trukket sig ud af Europa, 
vil ikke engang vore reducerede konventionelle 
divisioner være nødvendige for at få V esteu
ropa til at føje sig efter vore ønsker. 

Uvidenhed vort tmmfkort 
Alt dette er naturligvis vestmagternes le- I 

dende kredse bekendt. Men til vor fordel ml!. 
det regnes, at man fuldstændig har forsømt .at 
orientere offentligheden i de vestlige lande 
derom. Denne offentlighed har ingen som helst 
forestilling om, hvad det er, der foregll.r for 
næsen af den. 

Savidt vor tænkte sovjetiske genera/stabsoffi
cer. Det bliver nu vestmagternes sag at orien· 
tere deres offentlighed på gmndlag af de poli
tisk og militære realiteter, som overvejelserne 
så utvetydigt giver 11dtryk for. 

Copyright for Danmark 
Information 

S. B u r c h a r d t 
SLAGTERMESTER 

ST ATIONSVEJ 22 BALLERUP 

Horsens . Telefon 2 47 11 

12 

_, 



,,Spionage" fra luften! 
____ _ _ ______ Af KL ]. Skjøth og KN H. G. P. Jensen------

Da man efter 2. verdenskrig gav sig til at 
analysere det erfaringsmateriale bombekrigsfø
relsen mod Tyskland havde givet, viste det sig, 
at mangel på kendskab til angrebsmålenes be
skaffenhed herunder fabrikers, banegårdes og 
kanalsystemers indretning og kapacitet, broers 
og dæmningers konstruktion og bæreevne, etc., 
var en meget væsentlig faktor. 

Det hedder herom i en rapport om bombe
krigens erfaringer, som blev af givet af en sær
lig undersøgelseskommission: 

»In the field of strategic intelligence, there 
was a important need for further and more 
accurate information, especially before and 
during the early phases of the war. The infor
mation on the German Economy available to 
the United States Air Forces at the outset of 
the war was inadequate. And there was no 
established machinery for coordination be
tween military and other governmental and pri
vate organizations. Such machinery was devel
oped during the war. The Experience suggest 
the wisdom of establishing such arrangements 
on an continuing basis.« 

De sidste ord i rapporten antyder, at nøjag
tige oplysninger p! disse områder - selv i en 
atomtid - er af vital betydning for mulighe
derne for at kunne gennemføre en effektiv 
trategisk luftoffensiv mod et fjendelands pro

duktionsliv og hele økonomiske system. 

Således som forholdene nu engang er i hen
oldsvis den vestlige og østlige verden er det 
benbart, at alle disse oplysninger uden stør
e besvær er til rådighed for Rusland. Det ko
ter højst en lille »spionring« hist og her - si 
år resten af sig selv. Ligeså åbenbart er det, 
t de vestlige magters muligheder for at opnå 

tilsvarende oplysninger stort set stopper ved 
jerntæppet. 

Det er muligt, der kan laves lidt små-spio
nage i de østlige vasalstater; men i det russi
ske hovedland, for slet ikke at tale om Sibirien 
eller andre fjerne steder i det asiatiske Rusland, 
er noget sådant formentlig helt udelukket. 

Bombekrigsforelscns resultat. 

Det er således klart, at vilkårene med hen
syn til at kunne skaffe sig de nødvendige op
lysninger er højst ulige og ensidigt i de kom
munistiske landes favør. 

Det er på denne baggrund, man må se de 
amerikanske U-2 flyvninger, der jo som be
kendt fik en brat (foreløbig?) ende efter den 
såkaldte nedskydning ved Sverdlovsk den 1. 
maj i år. 

Disse U-2 flyvninger har sandsynligvis haft 
det primære formål at kontrollere, at russerne 
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ikke forberedte et overraskelsesangreb samt at 
følge med i udrustningen af Sovjetunionens 
missiler af alle typer. Men naturligvis har den
ne »private luftinspektion« fra amerikanernes 
side tillige gennem luftfotografering kunnet 
skaffe alle nødvendige oplysninger af den art, 
undersøgelseskommissionens rapport taler om. 

Endelig gav U-2 flyvningerne jo også et ind
tryk af effektiviteten af luftforsvaret af Sov
jetunionen ( ! ) . 

Hvordan vil man nu tjene disse formål i 
fremtiden? Tiden synes at være løbet fra di-

14 

rekte spionageflyvninger, og spørgsmålet er 
nu: Hvad kan USA sætte i stedet? 

USA har selv givet svaret. Man vil anvende 
et system af kunstige satellitter, og program- , 
met for disses virkefelt og funktionering er al
lerede lagt. 

Den 25. maj i år opsendte USA fra Cap 
Carneveral en Midassatellit ( Afissile Defenc 
Alarm System) . 

Denne opsendelse var den første i en rækk 
af opsendelser, der skal ende i et fuldstændi 



varslingssystem mod fjendtlige missiler. Mi
das-satellitterne, der skal bevæge sig i en høj
de af 250-350 km over jorden, er udstyret med 
fintmærkende detektorer for infrarød udstrå
ling og vil således være i stand til at »opdage« 
affyringen af store missiler på jordens over
flade. 

Satellitten vil videregive sin »opdagelse« til 
kontrolcentraler i USA, og hvis man venter et 
fjendtligt angreb, vil man have ca. 30 minut
ter til at advare civilbefolkningen, aktivere 
gengældelsesvåben og til at indsætte modvå
ben. 

Midas satellitterne er den ene del af det 
omfattende varslingssystem, USA er ved at 
stable på benene, og som man forventer fuldt 
udbygget i 1962-63. Den anden del udgøres 
af SAMOS-satellitterne. Samos-satellitten er en 
rekognoceringssatellit, der skal fotografere, 
hvad der foregår på jorden. Ved hjælp af dens 
kameraer vil man skaffe sig viden om troppe
bevægelser, befæstningsanlæg, transportnet, 
missilbaser, flyvepladser etc. Fotografierne sen
des videre fra satellitten ved hjælp af fjernsyn, 
eller også udløses kasetterne fra satellitten og 
opfanges på jorden ( som bekendt er det lyk
kedes både USA og Sovjetunionen at bringe 
rumkabiner tilbage til jorden i uskadt stand). 
Når Samos-satellitterne har opdaget og udpe
get en missilbase, skal en Midas-satellit sen
des op, således at den vil passere hen over ra
ketbasen en gang i timen for at kontrollere, 
om der affyres missiler. 

I forbindelse med Midas-Samos projektet 
pføres tre store radarstationer, een i Alaska, 
en i Thule og een i England. Disse radarsta-
ioner skal modtage meldingerne om missilaf
yringer og søge at opfange og følge missiler
e i deres bane for at bestemme, hvilket mål 
c er rettet imod, således at yderligere varsling 
an gives civilbefolkningen, samt for at gøre 
ndsatsen af modvåben mere effektiv. 

Som en slags forløber for Samos-satellitterne 
g deres virke kan man tage vejrrekognoce-

ringssatellitten TIROS 1, der fra 700 km's 
højde optager fjernsynsbilleder af jordover
fladen og sender dem til modtagerstationer, 
når det forlanges af dem. Det har ikke kun
net undgås, .at denne satellit i sin bane kom
mer ind over Kina, Manchuriet og det sydlige 
og østlige Sovjet og her har optaget billeder af 
disse områder. Satellittens ene kamera dækker 
et område på 1200 km i bredden, det andet 
kun 300, og det er da navnlig dette, der giver 
mulighed for at se visse enkeltheder på jorden, 
omend temmelig groft. For en linie på fjern
synsbilledet svarer til 3 km på jorden. I ho
vedsagen bliver der da tale om at se større ter
rængenstande og samlede bygningskomplekser. 
Men så meget har der åbenbart været at se på 
billederne, at de har voldt amerikanerne en 
del hovedbrud, og nu skal hvert enkelt billede 
omhyggeligt vurderes, før det kan offentlig
gøres. 

I satellitten findes desuden to detektorer, 
der er følsomme for varmestråling. Deres må
linger kombineret med fjernsynsbillederne gør 
det ret sandsynligt, at efterretningseksperterne 
kan uddrage betydningsfulde oplysninger af 
dem. 

Selv hævder amerikanerne ganske vist, at 
TIROS I er et rent videnskabeligt eksperiment, 
og det har allerede ved at af sløre vigtige vejr
dannelsesprocessers forløb bevist sin betyd
ning som et meteorologisk forskningsinstru
ment af .allerstørste rang. Men samtidig var 
den en yderst virkningsfuld generalprøve på 
den teknik, der skal blotlægge den hidtil godt 
bevarede hemmelige militære aktivitet bag 
mange lukkede grænser. 

Det eneste problem, vel nok det v~sentlig
ste, der står tilbage, når varslings- og rekogno
ceringssystemet er fuldt udbygget, er: Hvorle
des vil de lande, satellitterne passerer i deres 
bane over jorden, stille sig overfor en sådan 
»spionage«. Dette problem kan skabe interna
tionale forviklinger, idet det ikke er juridisk 
afgjort, hvor højt op i luften, territorialgræn
serne går. 
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Lufttransport af omfangsrigt udsryr er livsvigtigt i raket
alderen. A.W. 660, som har fire Rolls-Royce Dart motorer, 
flyver med en marchfart på 480 km/t, og den kan med
føre over 13 l /2 short tons af det mest voluminøse udstyr, 
som er nødvendigt for en moderne kampstyrke. Den store 

krop, der er tryktæt i hele sin udstrækning, kan rumm
1 

bevæbnede tropper, faldskærmstropper, radarudstyr, styre 
de v/tben, køretøjer, og alt det nødvendige udstyr, sor 
hører til en mobil militær styrke. Klapdørene agterude ka1 
/tbncs for udkastning af forsyninger med faldskærm. 

HAWKER 51D DELEY AVIATION, 32 Duke Street, St. James's, London, s. w. 
Repræsentant : Civilingeniør Mogens Horttung , Jens Kofodsgode 1 . København K. 
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Sovjets opskrift 
0 

PA RUM-SUCCES 
> ••••• Af KL ( R) ]. Lindegaard Christensen. •• • ••••••••• 

Den umiddelbare reaktion på den seneste 
ovjetiske succes, Sputnik V's vellykkede re
urfart, er, at de sovjetiske videnskabsmænd og 
eknikere har bragt sig et langt stykke foran 
leres amerikanske kolleger. 

Den nuværende situation indbyder til denne 
,pfattelse, men bygger på en grundsætning, 
om ikke er til stede, emlig at der i Sovjet og 
JSA arbejdes med de samme projekter i hele 
orskningsområdet. 

Imidlertid er Sovjets forskningsvirksomhed 
1gt i betydeligt snævrere rammer end USAs 
g omfatter i det store og hele kun arbejdet 
,å at bringe rumrejser med mennesker ombord 
1den for rækkevidde på den kortest mulige 
d. Derved har kræfterne kunnet samles om 
egrænsede opgaver, og man begynder at kun
e se den rumforskningsvirksomhed, der hidtil 
r udfoldet fra sovjetisk side som led i bestræ
elserne på at nå dette mål. 

Om kort tid vil den næste sputnik vise sig på 
imlen over vore hoveder i et døgns omløb for 
erefter at sætte et eller flere menensker tilba
e på moder jord, når 18 omløb er fuldført. 
~an rumhysteriet sættes endnu en tand i vejret, 
il dette blive gjort, med mangespalters avis
orsider, ekstraudsendelser i radio og fjernsyn, 
tler og lykønskninger. Hvem kan da holde be
ene på jorden? 
For de sovjetiske videnskabsmænd vil bjærg

ingen af Sputnik VI være en foreløbig slut
en på et forskningsprogram, der tog sin be
yndelse for 6 år siden. 

:,usernes tidlige start 
Medens verden sov, eller i hvert tilfælde 
vde opmærksomheden samlet om andre ting 

som afrustningsbestræbelserne op til Geneve
mødet, franskmændenes kvaler i Indokina og 
lignende storpolitiske spørgsmål, sendtes i Sov
jet raketmissiler op i store højder med hunde 
ombord. 

Konstruktion og bygning af missiler var al
lerede da en vidt fremskreden teknik i Sovjet. 

Landet havde en række virkelige eksperter 
selv, mænd som Lonid Sedov og Blagonravov, 
der i adskillige år havde helliget sig udforsk
ningen af den teknik, der ligger bag fremstil
lingen af store raketmotorer. Nye impulser 
kom fra de tyske teknikere. 

CARL JACOBSENS 
VINHANDEL 

ØSTBANIGADl3 KØBENHAVNS 
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Allerede 6 uger efter at de tyske styrker 
havde kapitueleret, var deres raketmotorfabrik
ker i den sovjetbesatte zone i gang med at pro
ducere igen. Kort efter blev produktionen flyt
tet til Sovjet og unge sovjetiske teknikere sat 
til at lære tyskerne kunsten af. Efterhånden 
som dete lykkedes, blev læremestrene sendt 
hjem. 

Trin for trin byggedes i løbet af 50'erne det 
program op, som i september 1960 skal sætte 
den første bemandede satellit i omløb om jor
den. 

Sputnik I 

Med de tre sputnikker, som kom op i løbet 
af 1957 og 58, samledes de oplysninger ind, 
som skulle godtgøre, at mennesket kunne over
leve selve rumfarten, uden at kosmisk stråling 
eller andre påvirkninger ville stænge døren til 
universet. 

Imedens udvikledes i laboratorierne og ved 
praktiske forsøg de missiler, som skulle bære 
manden op og ned. Pa et tidligt tidspunkt var 
de tre trin klar og kunne anvendes til Sputnik 
1-11 opsendelserne. De mange tekniske detaljer 
passedes sammen. 

Fra højdeforskningsmissilerne blev de øver
ste trin passet til, og på de korte ballistiske 
flyvninger over Sovjets udstrakte territorium 
gennemprøvedes med tonstunge kabiner den 

18 

returfartsteknik, som skulle sikre en vellykket I 
landing. 

De store missilers betydning I 
Fra første færd var det klart, at bemandet 

rumfart ville kræve meget store bæremissiler. 
Pa den kosmiske prøvebane - mellem jor

den og månen sattes 3-trins missilet CH-10 indl 
med en ny styreautomatik, som efter et enkelt 
mislykket forsøg med Metja, månesonden, deri 
sendtes af sted i januar 1959, kunne udvikles til 
at give den fornødne sikkerhed. 

Med affyringsforsøgene i begyndelsen af 
1960 indledtes den sidste forsøgsrække som 
satte hele bæremissil-systemet på prøve. Der e 
mange systemkomplekser, der skal virke sam 
men, og blot en fejlmargin på 1 pct. i hvert a 
dem kan få en opsendelse til at ende som e 
kæmpeeksplosion. 

De store bæremissiler var en gevinst ikk 
blot i bæreevne, men tillige i økonomi, fordi dl 
sikkerhedsforanstaltninger, der kan indbygges 
kan være så meget mere fuldstændige, som de 
vægtforøgelse, de medfører ikke har så meg] 
at sige ved kæmpemissilerne som ved de mi 
dre. 

1 5- 20 kg betyder ikke noget særligt. En 
keltvis er de store missiler vel i og for sig kos~ 
barere, men i kraft af en større sikkerhed alli 
gevel billigere end de mange små. 

Efter at Sputnik IV blev en delvis fiasko, d 
stabiliseringssystemet svigtede, lod teknikern 
endnu en forsøgsserie løbe af stabelen mel 
prøveaffyringer af bæremissilet ud over StiHJ 
havet. Under den frie ballistiske flugt højt ov<l 
atmosfæren er en ny stabiliseringsautomat~· 
blevet prøvet efter i sømmene. Derefter har a 
været klar til opsendelsen af levende væsene 
Tilstedværelsen af hunde i Sputnik V-kabin 
falder nøje i tråd med Sovjets tidligere anveL! 
delse af disse dyr til forsøgene. Når der er mi i' 
dre dyr med foruden er det sikkert for at ma1 

har villet skaffe sig kendskab til, hvilken ini' 
flydelse rummets fysiske forhold kan få på dl 
renes forplantningsevne. Når rotterne nedko~ 
mer, bliver den første rummand sendt op. 



Efter de sovjetiske meddelelser at dømme 
ar hunden klaret turen ud i rummet godt. Selv 
en kritiske start, hvor der optræder kraftige 
ibrationer og tyngdepåvirkninger synes ikke at 
ave berørt dem særligt. Under vægtløsheds
erioden viser fjernsynsbillederne fra satellit
~n, at dyrene svævede omkring, men at de 
aldt til i den nye tilstand og begyndte at spise 
ormalt. Efter returfarten skal de underkastes 
n lang række undersøgelser. 

Det søvjetiske rumfartsprogram viser, hvad 
flan kan nå ved en systematisk forskning på et 
nkelt felt. Men selv om man samler kræfterne, 
r den økonomiske baggrund en væsentlig for
dsætning. De store resultater kan ikke skaffes 

frem, hvis videnskabsmændene skal slås med 
tilbageholdende bevillingssmyndigheder om 
hver eneste øre. Det er på dette punkt, årsagen 
skal findes til det forspring, som Sovjet har 
kunnet skaffe sig foran USA. Men dertil må 
man lægge, at der amerikansk side er I.agt 
større vægt på at skabe meget stor bredde i ud
forskningen af rummet, og at det på længere 
sigt nok er værd at bedømme de opnåede resul
tater ud fra et noget andet synspunkt, end alene 
ud mest iøjnefaldende succes'er frister til. Dog 
blot dette: mennesket i rummet har en uvis 
fremtid. Men de fartøjer, der bærer kabinen, 
kan - fuldstændigere udnyttet - revolutio
nere den videnskabelige forsknings historie. 

VERDEN B,IJNDT 

-IEW YORK: På Idlewild internationale luft-
1avn er der indført et helt nyt system til be
vsning af landingsbanerne fremstillet af Ge-
1eral Electric. På de første 3000 fod er det 
n dobbelt linie af kvartslamper, så det for pi
::iterne ser ud som en jævn linie, på resten af 
andingsbanen en sort linie. Kvartslamperne 
r hver på 100 Watt og er i stand til at udvikle 
å megen varme, at de altid kan holde sig selv 
,g omgivelserne is- og snefri. De er nedbygget 

selve landingsbanerne, men tager alligevel 
id<e skade af selv de største transportmaski
ers store vægt under landingen. 

ARIETTA, Georgia. En ny prototype af den 
e Lockheed JetStar med fire Pratt & Whitney 
-12 jet motorer er netop blevet færdig, og 

an tager nu fat på de serier af prøver, der 
al foretages til opnåelse af luftdygtigheds
rtifikat fra Federal Aviation Agency. 

Motorerne er i stand til a udvikle 1350 kg 
er og vejer kun 185 kg. De er monteret par-

vis på begge sider af fuselagens bageste del. 
Man har besluttet at montere ekstra udvendige 
brændstoftanke på vingerne som standardud
styr, hvorved maskinen opnår en aktions-radius 
på 4600 km. 

De første maskiner afleveres til kunderne i 
januar 1961. Lockheed har allerede modtaget 
faste ordrer på ialt 21. Der er meget stor in
teresse for denne første jet-privatmaskine, idet 
yderligere 30 store firmaer har option på køb 
af maskiner med allerede fastlagt produktions
nummer. 

CHICAGO. På Maywood travbane er der på 
tribunepl.adserne indført et helt nyt belysnings
system, der foruden at oplyse tilskuerpladserne 
tillige opvarmer dem. De består af 270 3800 
Watt infrarøde lamper, der er lavet af Gene
ral Electric og installeret på en sådan måde, at 
alle 4600 pladser på tribunen får rigeligt lys 
og varme. 
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Travsæsonen begynder på et meget tidligt 
tidspunkt af året, og selv om denne sport er 
populær, har det alligevel vist sig, at tilskuerne 
bliver borte på de koldeste dage. Systemet har 
allerede været prøvt og virket tilfredsstillende 
med stadigt voksende besøg. 

BEVERLEY HILLS, Californien: Northrop 
har meddelt, at General Electrics afdeling for 
lettere militært elektronisk udstyr er blevet ud
valgt til at fremstille computeren til styrings
sysemet i USAF SKY BOLT GAM-87A luft
bårne ballistiske missil. Northrops Nortronic 
afdeling er ansvarlig for styringssystemet i 
SKY BOLT, som udvikles til USAF Strategic 
Air Command med Douglas Aircraft som le
der af programmet. 

BEVERLEY HILS, Californien: US Army har 
bestilt yderligere 300 RP-7 6 mål-misiler fra 
Northrops afdeling for radiostyrede fly og for
længet betjeningsprogrammet. Den samlede 
ordre med reservedele og kontroludstyr m.v. 
beløber sig til 4.147.748, hvorved RP-76 pro
grammet nu er oppe på 11 ½ million og 700 
missiler. 

Under det forlængede betjeningsprogram 
har af delingen fortsat ansvaret for afskydning 
af missilerne og kontrol med flyvningerne fra 
jordkontrolstationerne. Vedligeholdelse og re
paration af målene dækkes også af kontrakten. 
RP-76 har en raketmotor med fast brændstof, 
som giver misilet hastigheder op til Mach 0.9 
og en tophøjde på 40.000 fod. 

COLORADO SPRINGS, Colorado: Kæmpe
mæssige luftlinere, som flyver 4.00 km/t, heli
koptere, jetudstyrede fragtfly og alle mulige 
typer af privat- og forretningsfly vil mødes 
over Amerikas lufthavne i 1975. 

»Og teknikken, som skal lede og kontrollere 
dette kompleks af luftveje og forskelligartede 
fly, eksisterer allerede«, sagde lederen af Dou
glas Aircraft Company's lufttrafiktekniske af
deling, overingeniør G. F. W orley, under det 
årlige møde på navigations-instituttet i Colo
rado Springs i forrige måned. 
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»Den mest effektive måde at lede og over
våge lufttrafikken på vil være et system, som 
anvender præcisions-navigation i forbindelse 
med tredimensional radar og et fuldstændig 
automatisk anflyvnings- og landingssystem«, 
sagde W orley. 

De mange fremtidige og nuværende flytyper , j 
som vil benytte Amerikas lufthavne i 1975, vil 
efter Worleys mening være følgende: 

Den typiske /uf tliner, som kendes i dag, ud
styret med jetmotoerr, medførende 75-200 pas
sagerer med en flyvehastighed på 800-880 
km/t. 

Fragtflyet med hastigheder under lydens O[P 

udstyret med jetmotorer, men noget tungere OA 
måske noget større end passager-luftlinerne og 
i stand til at medføre en betalende last pål 
30.000-55,000 kg på non-stop flyvninger ovej 
Amerika fra kyst til kyst. 

Det private forretningsfly ( i et antal af mer 
end 100.000), flyvende mellem 300 og 96 
km/t. 

VTOL-typer (Vertical Take Off and Land 
ing) som helikopteren, der er ved at vind 
indpas i den kommercielle luftfarts trafikcen 
tre. Dennes ypperlige evne til at kunne fore 
tage lodrette starter og landinger medførend 
post o. I. vil i vid udstærkning blive benytt 
mellem forstadsområder og store lufthavne. 

STOL-typer (Short Take Off and Landing) 
fly med faste bæreplaner, udstyret med meg 
store slots og flaps ( langs henholdsvis forkan 
og bagkant af planerne, som giver en flerl 
gange større opdrift end konventionelle fly, vi 
muliggøre korte starter og landinger. j 

Overlyds-luftlineren med flyvehastighed 
på helt op til 4.000 km/t vil uden tvivl væJ

1 

taget i brug i 1970-1975. Disse fly, som ka 
anvendes fra eksisterende start- og landingsb 
ner, medførende fra 100 til 200 passagere 
vil ikke kræve noget ekstra tillæg til billetpr 
sen. 

Worley sagde videre: »Selv om nogle 
disse typer kun vil blive anvendt i ringe anta 
så må kontrol-systemet på jorden være i stan' 



il at betjene dem og sikre en regelmæssig drift 
amtidig med at muliggøre den anvendelse, 
om luftfartsselskaberne måtte anse for væ
ende mest hensigtsmæssig. 

Der vil ikke alene eksistere mange flere fly
v-per, men antallet af luftfartsselskabernes pas
agerkilometer vil blive fordoblet i de kom-
1ende ti år.« 

Til slut sagde Worley: »Under hensyntagen 

Denne afdeling har fremstillet mere og mere 
udviklede og forbedrede udgaver af OQ-19 for 
der amerikanske forsvar i mere end 10 år. Dro
nerne bruges i udstrakt grad ved træningen af 
anti-luftskyts pesonel udstyret med f.eks. 
NIKE og HAWK missiler. OQ-19 benyttes 
også af andre lande, og en modificeret udgave 
(KD2R-5) anvendes af US Navy, Royal Navy 
og andre af den frie verdens flåder . 

Jet-helikopter 

l luftlinerenes størrelse så vil antallet af fly 
operationer sikkert blive fordoblet i løbet af 
år.« 

BEVERLEY HILLS, Californien: Northrop 
orporation har sluttet kontrakter for mere end 
720.000 dollars på leverance af yderligere et 
tal OQ-19B måldroner med udstyr til hæren 
flyvevåbnet i USA. 

De nye kontrakter sluttedes med Northrop 
delingen for radiostyrede fly og supplerer en 
845 .000 dollars ordre af september 1959. 

BRUXELLES: Den sidst leverede af Sabenas 
Boeing Jet Intercontinental OO-SJC satte for
nylig rekord ved at flyve non stop fra Seattle 
på Vestkysten af USA til Bruxelles på 9 t og 
53 min. Den tilrettelagte afstand var 7950 km, 
hvilket svarer til en gennemsnitshastighed af 
804 km/t. 

En anden rekord er blevet sat med en af det 
belgiske luftfartsselskabs Boeing Jetfly på ru
ten BruxeJJes-Johannesburg. Her nedsatte 
man flyvetiden til 10 tog 41 min. 
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TOCKHOLM: Ved hjælp af satellitter vil 
.et være muligt at etablere et metereologisk 
entrum, hvorfra vejrudsigterne over hele ver
'.en kan forudsigs,« udtalte Mr. Robert P. Ha
iland fra General Electric's raket- og rum
orskningsaf deling i et foredrag ved den inter
_ationale aeronautiske kongres. 

Dette metereologiske centrum bør ligge så 
.ær et af polområderne, som det er muligt, og 
-Iaviland mener, at den nordlige del af Skan
.inavien vil være den bedst egnede position. 
Ian udtalte videre, at netop inden for mete
eologien kan Skandinavien rose sig af sine 
ine traditioner og dygtige videnskabsmænd, 
1vorfor man burde finde et velbeliggende sted 
.ord for polarcirklen enten i Norge eller Sve-
1ge. 

Til hjælp for disse vejrforudsigelser måtte 
1an opsende to satellitter i kredsbaner fra pol 
il pol i en højde på mellem 3.200 og 6.500 
m. De ville kunne sende deres informationer 
m, hvad der er observeret under kredsløbet, 
1ed til jorden ved middagstid, så man uanset 
rstiden kunne sende vejrforudsigelserne ud til 
Iverens lande. 

Haviland fortsatte, at der skulle oplagres så 
11ange oplysninger i satellitterne, at det af hen
yn til transmissionen til jorden ville være nød
·endigt at henlægge dette centrum så nær po
arcirklen som muligt, hvor man ville have den 
,edste radioforbindelse med senderne i satel
itterne. Det vil være nødvendigt at opføre en 
neget stor radiostation i forbindelse med dette 
~eteorologiske centrum, så man herfra kunne 
nde oplysningerne videre enten direkte eller 
ed relais via andre satellitter. 

En stor fordel ved at gennemføre de meteo
logiske observationer fra satellitter består i, 
man f.eks. kan fotografere et uvejrs hele 

ruktur over de dele af verden, hvor det raser. 
n storm eller orkan kan man fotografere i 
gslys fra en satellit og derigennem skabe sig 
klart billede af uvej rets omfang og bane 
t lokalisere det ganske nøjagtigt. Et sådant 

ejrs udvikling kan også følges i seriebilleder, 
man kan se, hvor det bevæger sig hen, og 
ordan det udvikler sig. 

Mr. Haviland, der er leder .af General Elec
tric's rumforskningsafdeling, siger, at allerede 
nu ville man kunne gennemføre dette projekt, 
men at man ville kræve yderligere forskning, 
hvis man også ønskede at gennemføre observa
tionerne om natten. Imidlertid vil det være 
fuldt tilstrækkeligt for en videre og mere eks
akt forudsigelse af vejret at supplere de nu
værende oplysninger med serier af observatio
ner ved dagstid. 

NEW YORK: Amerikanske bombemaskiner 
får nu større chancer for at undgå at blive op
daget over fjendtligt territorium. De store Stra
tofortress maskiner kan i deres bomberum med
føre specielle »lokke-missiler«, der udsendes 
på det tidspunkt, hvor fjendtligt område nås. 

Missilet får en fart nøjagtig som bombema
skinens fra en General Electric jetmotor og ud
sender et radarbillede, der ligner den store ma
skines til forveksling. Opgaven med nedskyd
ning af bombemaskinen vil derfor blev yder
ligere vanskeliggjort i den store højde. 

NEW YORK: Arbejdet med konstruktionen 
af USA's nyeste og kraftigste jetmotor Gene
ral Electrics J-93 er nu meget langt fremme. 
Motorerne skal installeres i North Americans 
Valkyrie bombemaskine, som de skal give en 
fart på ca. 3 gange lydens - 3.200 km i timen. 

For øjeblikket har USA talrige maskiner, der 
kan flyve med hastigheder to gange lydens, 
bl.a. Lockheed Starfighter jagerne, og den nye 
jetmotor er en videreudvikling af den motor, 
General Electric har konstrueret til disse ma
skintyper. Motorerne er specielt konstrueret til 
flyvning i ca. 13 kms højde, men de har tillige 
gode start- og akcelerationsegenskaber. Brænd
stoføkonomien er meget stor, så det vil give 
Valkyrie bombemaskinen en endog meget stor 
aktionsradius. 

23 



0 FO-orientering 
Ved KN E. Willemoes Jørgensen 

For at imødekomme et gennem lange tider 
næret ønske om bedre kontakt mellem org::mi
sationens ledelse og medlemmerne, vil tids
skriftet for fremtiden under denne overskrift 
holde medlemmerne orienteret om organisa
tionens arbejde. Orienteringen vil hovedsage
lig være baseret på de oplysninger, der fra be
styrelsesmøder m. v. kan gives om løbende og 
afsluttede sager. 

Det er bestyrelsens håb, at denne orientering 
også vil give sig udslag i, at de enkelte med
lemmer i højere grad og langt hyppigere end 
tilfældet hidtil har været vil tilkendegive dere-, 
mening om de beslutninger og afgørelser, der 
træffes af bestyrelsen, således at denne kan 
føle sig sikker på, at den har sine medlemmer 
bag sig i det daglige arbejde. 

»Flyvevåbnet« optager således meget gerne 
indlæg, der tilkendegiver medlemmernes syn 
på bestyrelsens dispositioner i de enkelte sager. 

Direkte henvendelse til organisationens le
delse vil naturligvis kunne finde sted som hid
til og vil alt efter sagens kar.akter og omfang 
blive gjort til genstand for omtale i tidsskriftet, 
bl. a. i denne rubrik. 

Bestyrelsesmøde har været afholdt den 16/7 
og 15/8. 

Følgende løbende sager var på dagsordenen: 

a. Nyt 17. hefte ( srmdhedstjeneste). 
Forsvarsministeriet har udsendt udkast til 

nyt 17. hefte. Udkastet har været behandlet af 
samtlige organisationer i forsvaret og har re
sulteret i en fællesskrivelse, hvori organisatio
nerne dels giver tilslutning til, at udgivelse 
af nye bestemmelser er tiltrængt, dels går 
imod, at flere rettigheder, der ifølge det nu 
gældende 1 7. hefte tilkommer forsvarets faste 
befalingsmænd, nu forsøges frataget disse uden 
rimelig kompensation og i enkelte tilfælde ikke 
i tilstrækkelig grad tilgodeser tjenestens tarv. 
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b. Skattesager. 
To medlemmer - den ene nu afgået ved 

døden - har bedt om OFO's assistance i an
ledning af, at de efter deres formening eli 
blevet beskattet ulovligt af indkomst, indtjen 
under ophold i udlandet. 

1. I det ene tilfælde er landsskatterettens ken 
delse gået klageren imod, idet landsskatte 
retten efter det oplyste finder, at klageren 
ophold uden for landets grænser må anse 
for at være af midlertidig karakter. 

2. I det andet tilfælde var klageren sat i ska 
af sin hjemkomstkommune, fordi han ikk 
havde svaret skat til det land, hvori hat 
opholdt sig. 

Da gmnd laget for skatteansættelsen ku I 
ne fortolkes således, at klageren i det en 
tilfælde kom til at betale dobbelt så mege 
som hvis man lagde en anden og lige så rig 
tig fortolkning til grund, insisterede kla 
geren på, at den for ham »billigste« fortolk! 
ning skulle lægges til grund. Sagen, d~ 
har verseret nogen tid er nu afsluttet mej 
at klageren har fået eftergivet et belob a 
en sådan størrelse, at han kun kommer tj 
at betale således som af ham påklaget. 

De to sager giver OFO anledning til at b • 
klage, at der ikke fra finansministeriets ellJ 
forsvarsministeriets side er udgivet retningj 
linier for beskatning under ophold i udland <; 
således at personel, der sendes til tjeneste udd 
for landets grænser, er fuldt ud vidende on1 

»hvad der venter dem«, når de kommer tilba~ 
til Danmark, og OFO vil søge et sådant cirk1 
lære eller en pjece udarbejdet og udsendt. 

c. Ftmktionsvederlag. 
Fra et medlem, der som flyverløjtnant 

blev ansat som kommandør for en kupes 
drille for et ubestemt tidsrum - og underfo 



:ået mindst fire måneder, har OFO modtaget 
envendelse om bistand i anledning af, at han 
ar fået afslag på en ansøgning om funktions
ederlag i h. t. lønningslovens § 12. 

Da der efter det foreliggende formelt ikke 
r det fornødne grundlag for udbetaling af ve
erlag i dette tilfælde, men reelt bør være det, 
ar OFO tilskrevet forsvarsministeriet og an-
1odet om forhandling. 

. Reserveofficerers ansættelse i forskellige 
tjenestestillinger. 

Der har fra tid til anden fra medlemmernes 
ide overfor OFO været rejst kritik af de »ret
ingslinier«, flyverkommandoen følger ved be
ettelse .af forskellige tjenestestillinger. 

Kritikken har væsentligt og såvidt OFO be
endt udelukkende været rettet mod reserve
fficerernes ansættelse i stillinger, der ifølge 
eres natur burde besættes med linieofficerer, 
1otiveret med dels disse stillingers ansvars
mråde og dels linieofficerernes berettigede 
rav pm gennem ansættelse i sådanne stillinger 
t erhverve sig en uddannelse, der kun kunne 
pnås ved at bestride disse tjenester. 

Da der efter hvad OFO kan se foreligger 
lere tilfælde, hvor linieofficerer synes .at være 
forbigået« af reserveofficerer, har formanden 
røftet problemet med CHIP, der har lovet 
remtidigt at tage hensyn til det af OFO frem
arte. 

Organisationen vil selvsagt være interesseret 
at blive holdt orienteret af medlemmer, der 
ener, at der ikke tages tilstrækkeligt hensyn. 

Den nye personellov. 
Som det vil være medlemmerne bekendt 
nnem repræsentanterne, har forsvarsministe

et anmodet organisationerne om i forbindelse 
ed den kommende personellov at fremsætte 
danne forslag til ændringer i personelloven, 
m de enkelte organisationer måtte have -

tilføjet, at organisationerne iøvrigt ville få 
jlighed til at udtale sig forinden udkastet til 

personellov fremlægges i folketinget. 

Bestyrelsen har som anført foran underret
tet medlemmerne om de ændringsforslag, be
styrelsen kunne tænke sig at få gennemført og 
har fra enkelte afdelinger modtaget forslag til 
yderligere ændringer. 

Medlemmerne vil i den udstrækning det er 
muligt blive holdt ajour med denne sags for
løb. 

f. -Refundering af udgifter i forbindelse med 
tjenesterejse til udlandet. 

Fra et medlem har OFO modtaget anmod
ning om støtte i anledning af, at han har mod
taget afslag fra FLK på en ansøgning om at 
få refunderet rejseudgifter for en af FLK be
falet tjenesterejse til udlandet. 

Da der efter det for OFO foreliggende ikke 
synes at være tilstrækkelig motivering for at 
nægte udbetaling, har OFO taget sagen op til 
behandling. 

g. Infanteriofficererne. 
Gennem dagbladene har organisationen er

faret, at der i den nærmeste fremtid gennem 
forhandlinger mellem flyverkommando, hær
kommando og forsvarsministeriet vil blive 
truffet beslutning om infanteriofficerens 
fremtidige skæbne. Organisationen har intet 
officielt hørt om sådanne forhandlinger end
sige beslutninger og henholder sig derfor til 
et af forsvarsministeren givet tilsagn om, at 
ingen beslutning vedr. infanteriofficerernes 
fremtidige anvendelse vil blive truffet uden 
at organisationen i forvejen er blevet hørt. 

h. Fra et af medlemmerne har OFO modtaget 
en henvendelse, hvori der protesteres mod de 
retningslinier, der følges ved udnævnelse af 
officerer af reserven, idet det i henvendelsen 
påvises, at de senest foretagne udnævnelser af 
FL I ( R) til KL ( R) er i strid med personello
ven. 

OFO har besluttet at tage hele dette spørgs
mål op - evt. i samarbejde med de to andre 
officersorganisationer - og har indbragt sa
gen for forsvarsministeriet. 
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I BOG KRONIK 

• 
»Flyvevåbnet« har som sJ mange andre modtaget et ekspl. af »Med
borgerbogen«, som forsvarets civiltmdervisning for nylig har 11dsendt. 
Det er en glæde med nedenstående anmeldelse at ktme sl11tte sig til 
de (,/mindelige ros, bogen har været genstand for i pressen og andre 
steder. 

Medborgerbogen - udsendt i 1960 i fore
løbig 35.000 eksemplarer - er en gedigen ud
seende lille bog (pocket hook format), der ale
ne ved sin moderne streg i omslagstegningen 
virker indbydende. Det er forsvarets civilun
dervisning, som udgiver bogen, og blandt for
fatterne er undervisningsinspektør Jørgen 
Bøgh, Steen Albrectsen, Niels Amstrup med 
flere, Jørgen Bøgh er ansvarlig for redaktio
nen. Bogen er gennemillustreret på ikke alene 
mesterlig, men også fornøjelig vis i klare og 
enkle skitser af Henning Nielsen. 

Et nærmere bekendtskab afslører et moderne, 
letfatteligt sprog, som i korte sætninger uden 
»fyldesnak« belyser de emner, der tages under 
behandling i denne samfundslære, der skal an
vendes ved undervisningen i medborgerkund
skab. 

Man må håbe, at alle værnepligtige af hær, 
søværn, flyvevåben og civilforsvar, som vil få 
bogen udleveret til ejendom ved fremmødet for 
aftjening af værnepligten, får øjnene op for, 
at der her falder en virkelig god appelsin i 
deres turban. Det er en bog, som lægger en so
lid bund at bygge videre på, ligesom den lit
teraturfortegnelse, der er anbragt i afsnit 6, gi
ver et godt fnigerpeg om, hvor man kan finde 
yderligere oplysning om bogens mangfoldige 
emner. 

Forfateren anfører i dette afsnit følgende, 
som er et typisk eksempel på medborgerbogens 
tekster: 

»Alle disse bøger er kun smagsprøver på 
bibliotekernes store udvalg. De er kun en lille 
del af litteraturen om samfundets, det enkelte 
menneskes og den store verdens problemer. 
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Den bedste bog finder man ved at læse flere 
forskellige og snakke med bibliotekaren o , 
selv gå på jagt i reolerne. 

For det er kun Dem selv, der kan afgøre 
hvad der er den bedste bog!« 

Medborgerbogen er opdelt i syv dele: 

Landet og befolkningen, familien, familien j 
økonomi, uddannelse og erhverv, samfundet 
institutioner, kulturlivet og verden omkring os 

Læseren bliver således orienteret om de vig 
tigste facetter i det danske samfund og de 
verden, der omgiver os. J 

Bogen udleveres som omtalt til ejendom, o 
den kan ikke købes, selv om mange kredse al 
lerede siges at have haft følere ude for at f 
fat i den til undervisningsbrug. 

Det ville imidlertid afsvække den nyheden 
interesse, som man håber vil give bogen en go/ 
modtagelse. Forsvarets faste og værnepligtig_ 
befalingsmandspersonel har endnu kun ha( 
mulighed for at se bogen gennem de enkelJ 
eksemplarer, der er tildelt tjenestestederne, 0

1
1 

det er at håbe - ellers anbefales det stæd 
herved - at hver enkelt befalingsmand i fo 
svaret og civilforsvaret tildeles denne udmæ 
kede publikation til ejendom. 

Det er svært at fremhæve nogen del af bc 
gen, da alle afsnittene er interessante og goJ 
skrevet. I 

Imidlertid er der særlig grund til at fren 
hæve afsnittene om »Danmarks forsvar« und 
del 1. Kort og sagligt, uden bravader, oprids 
Danmarks forsvarsproblemer i historisk bel~ 
ning fra tiden Danmark som Østersømagt ovl 



,erige og Tyskland som Østersømagt frem til 
)18-33, hvor Østersøområdet var afrustet, 
dtil Tyskland alene optrådte på arenaen, af
st i 1945 af Rusland. Danmark opgiver neu
alitetspolitiken og søger forbundsfæller gen
!m forhandlinger om et nordisk forsvarsfor
ind, som imidlertid strander, hvorefter Dan
.ark-Norge går ind i NATO. Besættelsestiden 
!skrives nøgternt uden større følelsesmæssige 
!sving, og sluttelig behandles Danmarks stil
ig i NATO. Gennem klare skitser og tekst 
:ildres baggrunden for Atlantpagten, organi
.tionen af denne og de økonomiske proble-
1er. Særlig godt og klart - og end naturligvis 
mplificeret - står tegningen, der viser for
!le og ulemper for forsvaret af Danmark. Den 
~handler dog ikke luftlandsætninger, men det 
. å også siges at være svært at illustrere gen
!m en tegning. 

=JERN KENDING 

Fiat G-91 er en letvægts jagerbomber, der 
· anbefalet som standard i NATO foreløbig 
1dtil 1962. Specifikationen udsendtes til den 
1ropæiske flyveindustri i foråret 1954. 
IATOs anbefaling fulgte som resultat af gen
emgribende prøveflyvninger i Bretigny i 

5 7, hvori også deltog franske, engelske og 
erikanske fly, der var bygget udfra denne 

ecif ikation. Allerede medens flyet var under 
nstruktion modtog Fiat ordre på bygning af 
prototyper og 27 forproduktionseksemplarer, 

Det må hilses med tilfredshed, at civilunder
visningen tager emnet »Danmarks forsvar« op 
til behandling, for selv om det dækkes af for
svaret selv - gennem bl.a. cheftimer - kan 
der aldrig gives oplysning nok, og igennem 
denne bog vil oplysningen jo spredes udover 
det ganske land i de kommende år. 

Skulle man endelig lede efter noget at kriti
sere, må det være, at der ikke er ofret et lidt 
mere holdbart omslag, f. eks. a la de lærreds
bind, som forsvarets forskellige hefter i tidlige
re tid var forsynet med. Selv om bogen er for
brugsgods, kunne man godt have givet »god
set« en tilsvarende god indpakning og derved 
have sikret dets levetid. Det fortjener bogen. 

»Flyvevåbnet« hilser med disse ord »Med
borgerbogen« velkommen og anbefaler den på 
det varmeste . 

-H-

Af KL ( R) ]. Lindegaard Christensen. 

herunder 2 eksemplarer af en træner- og 4 
eksemplarer af en fotorekognosceringsversion. 
Under prøveflyvningerne, der gik forud for 
anbefalingen, opfyldte flyet alle de opstillede 
krav med hensyn til operation fra græsbaner 
uden og med udvendig last. 

For tiden eksisterer følgende versioner. 
G-91 er den oprindelige jagerbomberver

sion. Første flyvning fandt sted den 9. august 
1956. De løbende ordrer omfatter 12 eksem
plarer for Østrig, 50 eksemplarer til Vesttysk-
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land, 25 til Italien og 50 til Grækenland og 
Tyrkiet på MAP ( det gensidige forsvarshjæl
peprogram) . 

G-91A er en forbedret version med automa
tiske spalteklapper på forkanten, større ind
vendig tankkapacitet, tyndere planprofil og f01-

øget spændvidde. Den er ikke beordret i pro
duktion. 

G-91R. Fotorekognosceringsversion. Er nær lig 
med G-91, men har udstyr i næsen til fotogra
fering. 

Data: 

Fabrik: 

Type: 

Societa per Azioni Fiat. 

Letvægts jagerbomber og foto
rekognosceringsfly. 

Max. hast.: 1050 km/t= 580 knob. 

Stigeevne: 200 m/min = 600 ft/min. 

Akt.radius: 280 km = 150 sømil. 

Op. fuldv.: 4700 kg = 10360 lbs 

Motor: 

Spv.: 
Lgd.: 

Højde: 

1 Bristol ORPHEUS 3 aksialjet
motor på 4850 lb.s.t. 

8,0 m = 28 ft 3 in. 
10,40 m. 

4,00 m. 

Bevæbning: Se teksten. 
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G-91S. Projekteret forbedre version af G-9 
med stærkere motor og større pilform i bære 
planet. 

G-91 T, som er en tosædet trænerversion a 
G-91, er i produktion for de ovennævnte lan· 
de. 

Standardbevæbningen udgøres af 4 12,7 m I 
maskingeværer. De fly, der produceres fa 
Vesttyskland vil dog blive udstyret med 2 31 
mm DEFA revolverkanoner. Desuden kan fl~ 
et medføre 2 500 kg bomber, napalm ell 
kombinationer af styrede og ustyrede missilej 

G 91-R 



ROLLS-ROYCE AVON 

·overhaul 
life now 

2000 hours in 
B.O.A.C. Comet 4s 

with no inter111ediate inspection 
of internal parts 

ROLLS-ROYCE LIMITED · DERBY · ENGLAND 

ERO ENGINES · MOTOR CARS · DIESEL AND PETROL ENGINES · ROCKET MOTORS · NUCLEAR PROPULSION 

Repræsentant for flyvemaskinemotorer : Civ ilingenior Mogens Hartt11ng, Jens Kofodsgade 1, Kobenhavn K . 



• 

JET-ALDEREN 
0 

KRÆVER PALl• ELIGE 
BRÆ.N• STOFFER 





;JET-ALDEREN 
!KRÆVER PÅLIDELIGE 
IBRÆ:N• STOFFER 
Brændstoffets stabilitet under alle forhold er af væsentlig 
betydning for flyvningens økonomi og sikre gennemførelse 

li alle store lufthavne er AIR•BP parat med gennemprøved 
brændstoffer, højtudviklede smøreolier og speci~lprodukter 
som kræves i moderne fly. 
BP - en verdensindustri i D&r~$ tj~ne$te. 



0 

FLYVEVABNET 

6. ÅRGANG 

KTOBER 1960 



2 

VANADIUM- EXTRA 

VÆRKTØJ 
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Eet år! 
- eet indlæg! 

Med dette nr. kan »Flyvevåbnet« fejre en beskeden 
mærkedag, idet der n11 er forløbet eet år, siden organi
sationen af flyvevåbnets officerer overtog tidsskriftet, 
og den n11værende redaktion begyndte sin virksomhed. 

Uden at man iøvrigt ønsker at fremhæve dagen på 
nogen mJde, synes det dog en passende lejlighed til at 
standse op og kaste et blik på det, der er nået eller må
ske ikke nået i løbet af dette første år. 

Lad os som målestok tage hovedprmkterne i vor 
»programerklæring« frem igen og se i hvilken grad, vi 
har ktmnet leve op til den tænkte overskrift, vi for et 
år siden satte over »Flyvevåbnet«s fremtidige indhold: 
»Orientering og Debat«. 

- Orientering, fordi vi gerne vil bidrage til at gøre 
vore læsere 11den for flyvevåbnet bekendt med, hvad 
flyvevåbnet er, oplyse dem om vore problemer og vor 
placering i landets samlede forsvar - som vi ser den. 

- Orientering, fordi vi ønsker at formidle en bedre 
forståelse imellem de enkelte tjenesteom1·åder inden for 
vort fly1:evåben og dermed skabe større interesse for og 
respekt 0111 »de andres« arbejde. 

- Orientering, fordi vi erkender, at forståelse af 
problemer er en nødvendig forrtdsætning for tilslut
ning tit synsp11nkter. 

- Deb,tt, fordi vi ønsker at gøre tidsskriftets spalter 
tit et formn for læsernes tanker og meninger om de 
problemer, der knytter sig til flyvning, både militært 
og civilt. 

- Debat, fordi vi ønsker at bidrage tit en alsidig be
lysning af faglige, operative, administrative, vedtige
hotdelsesmæssige og forsyningsmæssige m. fl. proble
mer. 

- Debat, fordi vi mener, at organisationen med 
større kraft bør lade sin stemme høre vedrørende så
danne problemer, hvor vi mener at have noget »på 
hjerte«. 

- Debat, fordi vi ønsker at være forum for diskus
sion værnene imellem om forhold, hvor interesserne 
mødes eller brydes. 

- Debe1t, fordi vi finder, at diskussion om tingene 
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klarer begreberne og giver forståelse og erken
delse af problemernes sande nat11r og sammen
hæng. 

- Orientering og Debat, fordi vi ser et 
tidsskrifts fornemste opgave i at være b11d
bringer og igangsætter. 

- Orientering og Debat, fordi vi mener, at 
mange af fortidens bestræbelser ville have gi
vet et bedre resultat, hvis de havde været gjort 
til genstand for en gennemgribende saglig dis
k11Ssion. 

- Orientering og Debat, fordi vi har den 
opfattelse, at en levende, saglig debat med 
baggrrmd i redelig oplysning er en fomdsæt
ning for en s11nd meningsdannelse om de pro
blemer, dagens gerning lægger op for os. 

Hvad angår »Orientering« føler vi, at vi 
stort set har k11nnet leve op til fomdsætnin
geme, omend vi blankt erkender, at oriente
ringen ikke har været så alsidig som ønskeligt. 

- Hvorvidt vi har kunnet skabe forståelse af 
(vore) problemer og dermed tilsllltning til 
SJ1nsp1mkter er vanskeligt at v11rdere; men vi 
ha,· dog haft den tilfredsstillelse, at vore le
dende artikler lejlighedsvis har været citeret 
og debatteret i pressen. 

På »Debatten<<S område ligger det generelt 
nok lidt svagere, omend der også her har væ
ret opmrmtringer i form af tilkendegivelser fra 
kammerater eller andre læsere om denne eller 
hin ledende artikel eller tilfredshedsytringer 
med, at dette eller hint problem var taget op 
til disk11ssion. - Vi har nok k11nnet være b11d
bringere, men desværre k11n i ringe grad 
igangsættere, og det står os helt klart, at t•i 

m,1 gore os større anstrengelser for at få den 
tilstræbte levende debat igang. 

Når dette er sagt, synes det rimeligt at til
foje følgende »selverkendelse«, som også var 
en del af vor programerklæring for et år siden. 

»Hvad vi mener, er simpelthen dette, at 
11de11 medlemmernes (læsernes) aktive og 
energiske medvirken kan vi ikke leve op til 
vore programp,mkter, kan vi ikke bringe den 
alsidige oplysning og meningstilkendegivelse, 
som vi ønsker, - kan vi ikke få anledning til 
at være »igangsætter«, - kan vi ganske enkelt 
ikke opnå vor hensigt: orientering og debat.« 

Det er åbenbart, at flyvevåbnets officer
korps ikke er meget skrivende, eller måske er 
årsagen den, at der skrives så meget til dag
lig, at der ikke ogsll er kræfter til at skrive i 
fritiden. - For vi nægter at tro, at årsagen 
skcil søges i mangel på interesse for vore 
tjenstlige og faglige problemer. Det nedslå
ende resrtltat af årets »host« er imidlertid eet 
indlæg. »Een eneste geworser - til så mange 
nedløbsror«, - som det er 11dtrykt i en kendt 
revyvise. - Vi skylder sandheden at tilføje, 
at vi har fået tilb11d om et andet indlæg, som 
på gmnd af fejl fra vor side endnu ikke er 
blevet 11dnyttet. 

Vi har imidlertid ikke af den grrmd tabt 
modet. Tværtimod. Redaktionen er fomylig 
blevet udvidet med to prod11ktive medlemmer, 
og vi føler, at vi i de seneste mimre har k1111-
net byde på en lidt opadgående linie hvad an
går indhold og kvalitet, en linie, vi håber at 
ktmne fortsætte og udbygge videre. - Men vi 
har stadig tilstrækkelig selverkendelse til at 
mene, at riden medlemmernes (læsernes) ak
tive medvirken når vi ikke det helt rigtige re
sttltat. 

Horsens . Tele/011 2 47 11 
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Et samlet luftforsvar - eller intet? 

Moderniseringen af Danmarks luftforsvar 
med nye slagkraftige fly og med Nike-missi
lerne skabte en udbredt forventning om, at der 
kunne skabes et luftforsvarssystem, som ville 
svare til atomalderens kr.av. 

Men den effektivitet, der skal bære syste
met, er endnu kun teoretisk indenfor mulig
hedernes grænse. En meningsløs diskussion 
mellem flyvevåbnet og hæren om Nike-batte
riernes tilhørsforhold truer med at gøre alle 
forhåbninger til skamme. 

Dette lidet flatterende eksempel på en til
syneladende inter-værns rivalisering har som 
baggrund principielle forskelle i opfattelsen 
af, om de synspunkter, der følges i udlandet 
for disse nye våbens indordning i forsvarssy· 
stemet, uændret skal lægges til grund for de
res tilhørsforhold her i landet, eller om Dan
marks geografiske forhold skal være bestem
mende herfor. 

I Nike-batteriernes hjemland, USA, betrag
tes disse missiler som punktforsvarsvåben, 
hvorved forstås, at de - inden for luftfor
svarssystemet som helhed - indsættes til for
svar af stærkt begrænsede objekter som byer, 
havne, trafikknudepunkter, industricentrer m. 
V. 

Følgelig indgår de i hærens organisation på 
linie med luftværnsartilleriets øvrige tunge og 
lette våben. 

Luftforsvaret af området som helhed påhvi
ler flyvevåbnet, således at både jagerflyene og 
de store Bomarc-missiler ( som har en række
vidde på 250 kilometer) indgår i dettes orga
nisation. 

Men her i landet med dets ringe udstræk
ning er det urimeligt, om man betragter Nike
missilerne som punktforsvarsvåben. Uanset at 
de er opstillet til forsvar af København, dæk
ker de en større del .af området øst for Store-

Af KL ( R) ]. Lindegaard Christensen 

bælt, som hidtil udelukkende har skullet for
svares med fly. 

Det siger sig selv, at flyvevåbnet ikke kun
ne have nogen interesse i at indordne de tidli
gere kanonbevæbnede luftværnsbatterier i sin 
organisation, da de våben, der indgik i dem, i 

Bomarl pl afskydningsrampen. 

udpræget grad var egnede og beregnet til 
punktforsvar. Ejheller den første version af 
Nike-missilerne, Nike-Ajax, kunne tilstrække
ligt effektivt dække flyvevåbnets krav pi 
grund af for kort rækkevidde og et altfor 
usikkert styresystem. 
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Først med den nyere Nike-Hercules frem
byder der sig en mulighed for at styrke den 
bestående områdeforsvarsorganisation og der
ved aflaste de hårdt trængte jagereskadriller. 
Derfor er det fra første færd, da anskaffelsen 
af disse våben blev aktuel, blevet gjort klart 
fra flyvevåbnets side, at man ville tillægge det 
stor betydning, at Nike-Hercules indordnedes 
i flyvevåbnets organisation som et led i det 
samlede luftforsvarsberedskab. 

Hærens ansvarlige myndigheder har imod 
dette synspunkt henvist til, at det er personel 
fra luftværnsregimenterne og teknikere fra 
hæren, der er uddannet i USA, som betjener 
missilerne og til organisationen i USA. 

Desuden er det blevet fremført som et 
stærkt argument for missilbatteriernes forbli
ven i hærens organisation, at disse våben vil 
kunne anvendes som langtrækkende feltartil
leri til beskydning af mål på jorden og på ha
vet, således at Nike-Hercules vil være et sup
plement til det konventionelle artilleri, der jo 
naturligt indgår i hærens organisation. 

Det principielle i dette stridsspørgsmål lig
ger ikke i uniformens farve, men i dette enk
le, om luftforsvaret skal være delt eller samlet. 

Delt er det, sålænge den myndighed, som 
har ansvaret for luftforsvarssystemets eff ekti
vitet, ikke alene kan råde over alle dets våben. 
Lad så være, at flyvevåbnet i fredstid og iføl
ge den øjeblikkelige ordning kan påkalde mis
silbatteriernes ild. Yder dette nogen garanti 
for, at denne ordning vil kunne opretholdes i 
krigstid? 

Adskillige officerer i hæren forfægter den 
opfattelse, at Nike-missilerne primært vil blive 
benyttet som feltartilleri, idet det hævdes, at 
det med disse våbens styresystemer er muligt 
at opnå en træfsikkerhed og ødelæggelseskraft, 
som endog overstiger alt, hvad flyvevåbnets 
jagerbombere og taktiske lette bombere kan 
præstere. 

Disse synspunkter doceres åbenlyst og er 
ved at vinde videre udbredelse. Når de så vidt 
som til at være hærens opfattelse som værn 
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betragtet, kan teorien om det samlede luftfor
svar ikke længere opretholdes. 

Imidlertid ligger Nike-batteriernes principi
elle opgave indenfor rammerne af luftforsva
ret. Lufttruslen mod landet er så stærk, at alle 
disponible våben må kunne sættes ind for at 
hindre en eventuel angriber i at knuse forsva
ret i talstærke bombeangreb og i at landsætte 
faldskærmstropper på øerne. Hvis angrebet 
kommer, er det ikke på jorden, men i luften, 
Nike-missilerne først sættes ind. 

For at etablere et stærkt samlet luftforsvar 
er det nødvendigt, at flyvevåbnet i sin organi
sation kan mønstre alle de våben, som er til 
rådighed, til løsning af de opgaver, der på
hviler det. 

I luftforsvarets kommandocentral skal man 
med andre ord kunne vælge frit mellem fly og 
missiler i bestræbelserne for at koordinere den 
samlede indsats. Tiden vil aldrig tillade, at 
man først skal vurdere, om mål i luften eller 
mål på jorden (søen) har den største prioritet. 

Hertil kommer, at flyvevåbnet råder over en 
fuldt udbygget, moderne teknisk og admini
strativ organisation, som er kvalificeret til at 
løse de problemer, der kan og vil opstå i for
bindelse med missilbatteriernes drift. Flyve
våbnet sidder inde med adskillige års erfaring 
med lignende tekniske installationer i fly og 
på jorden. Nike-missilerne er i egentligste for
stand raketfly - omend førerløse - hvis ele
menter i vid udstrækning svarer til dem, der 
anvendes i bemandede fly, og de elektroniske 
systemer omkring Nike-missilerne kan utvivl
somt vedligeholdes af den tekniske tjeneste, 
der beskæftiger sig med flyvevåbnets radar
varslingsstationer. 

Dette rummer ingen kritik af de tekniske 
myndigheder, der hidtil har været knyttet til 
Nike-batteriernes drift. Men det forekommer 
irrationelt at opretholde 2 tekniske og admini
strative organer indenfor forsvaret til at udfø
re arbejde, som i det videst tænkelige omfang 
kan udføres af det ene. 



vfed indførelsen af moderne jagerfly og 
tforsvarsmissiler er der skabt det bedste 
mdlag for opbygningen af et effektivt 
1sk luftforsvarssystem. Men for at realisere 
muligheder, det rummer, må det tillægges 

n allerstørste betydning, at alene hensynet 
forsvarets helhed tages som udgangspunkt. 

Der må ses nøgternt på kravene til vort be
dskab og på de muligheder, der foreligger 

for at sikre deres opfyldelse. Et fejlskøn som 
det, der beklageligvis er ved at vinde forstå
else hos mange indenfor hæren, får meget 
nemt karakter af en fastholden ved snævre 
værnsinteresser og skader således ikke blot 
forsvarets evne til at løse sine opgaver, men 
giver tillige offentligheden det slettest mulige 
indtryk af forsvarets evne til at fungere r:itio
nelt. 

~asard med livet som indsats 
Af Kl ( R) ]. lindegaard Christensen 

Endnu er der ikke sagt noget officielt fra 
1merikansk side om de opgaver, den i sommer 
nedskudte RB-47 havde at løse i Barentshavet 
tæt under den sovjetiske kyst. Men ved at lade 
det skinne igennem, at det ombordværende ud
styr bl. a. omfattende elektromagnetiske appa
rater, vedgik man, at der var tale om et helt 

ndet formål end den vejrrekognosc:t:ring, som 
ed så ringe held havde været benyttet om 
-2. Radarstationer og ikke luftige fænomener 

ar målet for flyets opmærksomhed. 

Både fra sovjetisk og fra amerikansk side 
dføres der en intens rekognoscering mod ra
arstationer langs kysterne og et stykke ind i 
andet for at kortlægge såvel varslings- som 
ontrolstationernes effektivitet og dækning, 

samt de metoder og hjælpemidler, der bruges 
af modparten for at forstyrre og ødelægge ra
dio- og radaranlæggenes funktion. 

Den teknik, der tages i anvendelse for at 
indhente de eftertragtede oplysninger stiller 
flybesætningerne i en hasardposition, hvor spil
let gælder liv eller død. 

RB 47 

Fra et punkt fjernt fra kysten sættes kursen 
mod et større tænkt mål, ( i RB-4 7' s tilfælde 
har det vel været Archangelsk), og denne kurs 
holdes indtil ganske få kilometer fra kysten. 
På denne måde, ved at sætte sig selv som mad
ding, sigter man mod at få modparten til at 
sætte alle radarstationer i funktion, både vars
lingsstationerne og missil- og flyforsvarets kon
trolstationer, der normalt ikke arbejder kon
stant, hvorefter man drejer af. 
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Denne nervepirrende form for flyvning ud
føres normalt af enkelte fly, ud fra den opfat
telse, at ingen af de to parter ville starte et 
angreb med mindre end en eskadrille, og at 
formålet derfor ikke vil kunne misforstås og 
give anledning til drastiske modforholdsregler 
i verdensformat. 

Militær elektromagnetisk rekognoscering har 
været i brug lige så længe som man har an-

jagt efter huller i radarkæderne ,som forårsa
gedes af terrænforhold eller af svigtende ud
styr. Det første større resultat nåede en ameri
kansk bombereskadrille i 1943 på Aleuterne, 
da et rekognosceringsfly havde konstateret en 
åbning i den japanske radarkæde omkring et 
vulkansk område. Ved at snige sig ind her i 
lav højde nåede bombereskadrillen uant::istct 
frem til målet. 

Cobot Lodge udpeger RB 47's rute for FN. 

endt radio i fly. Men først under den anden 
erdenskrig kom denne form for rekognosce
ing for alvor i forgrunden og voksede i betyd
ing med udbygningen og forbedringen af 
adarsystemerne. Fly og skibe var stadig på 

Radio- og radarbølgerne kender ingen græn
ser ,der er sat af mennesker, og de kan derfor 
registreres fjernt fra disse. Men de meget korte 
bølgelængder, der anvendes, følger ikke jor
dens runding, og hvis man ønsker at undersøge 
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dem fra jordoverfladen skal man ret tæt på 
grænsen. Men ved at tage sine antenner op i et 
fly kan man foretage sine undersøgelser på be
tydelig større afstand. 

Jo højere, desto fjernere. Landområder, der 
strækker sig over mindre end 1000 kilometer, 
kan udforskes på kryds og tværs fra punkter 
der ligger et godt stykke fra grænsen. Men de 
to store kontinentalmasser Sovjetunionen og 
Nordamerika er for store til at dette kan lade 
sig gøre. Blandt de apparater U-2 havde med, 
var også - efter Sovjet-meddelelser - elektro
magnetisk rekognosceringsudstyr. Men største
delen af de to landes radarinstallationer er pla
ceret langs grænserne, og følgelig kan rekogno
scering i reglen udføres, uden at en grænse
krænkelse er påkrævet. For øvrigt var RB-47 
absolut ikke et fly, man ville vælge, hvis man 
ønskede at bevæge sig ind over sovjetisk land
område. 

Med en største flyvehøjde på ikke over 13 
kilometer og en fart på kun 800 kilometer i 
timen ville den være et altfor let bytte for de 
sovjetiske jagere, kanoner eller luftværnsmis
siler, der er effektive helt op til 18 kilometers 
højde. Og russerne er også så fornuftige at 
holde sig uden for Nordamerikas landområde 
på deres rekognosceringsflyvninger med tilsva
rende typer som RB-47. 

De modtagere, der sidder i rekognoscerings
flyene kan normalt opfange radarstationernes 

N. PURUP KOBENHAVN A/S 
ESrLANADEN 6 10 KOBEN HAVN K 
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impulser betydeligt udover den rækkevidde sta
tionerne dækker. Arsagen hertil er, at radar ar
bejder med ekko, som reflekteres af fly. Pa 
vejen tilbage til stationens antenne svækkes ek
koet ganske betydeligt. Hvis de sovjetiske sta
tioner var i gang kunne besætningen på RB-47 
altså have målt sig til afstanden fra kysten. 

Hvis de ikke var, måtte den have »følt sig 
frem«. Måske har russerne simpelthen afbrudt 
anlæggene og på den måde lokket RB-47 tæt 
ind under kysten, hvor den kunne skydes ned 
af jagerne, der blot havde at vente. Det kan 
næppe tænkes, at flyets modtagere har svigtet, 
da dette ville have medført, .at flyvningen var 
blevet afbrudt og kursen lagt hjemad. 

Alt taler for, at det amerikanske fly er blevet I 
bluff' et til at gå nærmere til den sovjetiske kyst 
end oprindelig tilsigtet, ved tavshed fra radio- I 
og radarstationernes side. Det er spillets regler. 
En tilsigtet krænkelse af territoriet kan man i 
hver tilfælde ikke med nogen rimelighed anta
ge, at der har været tale om. Dertil var det på
gældende fly absolut ikke egnet. 

Om den sovjetiske udnyttelse af nedskyd
ningen udtalte en højtstående amerikansk mili
tærmand fornylig : Hvis Hrustjov ikke ved no- l 
get om den elektromagnetiske rekognoscering, I 
må han heller få fat i ørerne på de piloter, der 
kortlægger de amerikanske anlæg. Hvis de ikke! 
rekognoscerer, må de være i gang med at finde 
en vej til friheden«. 



Et uafklaret forhold! 
Med denne overskrift og rmder pseudonymet »Nikolaj« bragte 

»Mili~ært Tidsskrift« i sit jttnihefte et indlæg om Nike-afdelingens 
fremttdige organisatoriske placering. Da indlægget - trods sit ud
trykkeligt påståede neutrale 11dgangsp11nkt og (for den uindviede læ
ser) tils;ineladende saglige v11rdering - med et mildt 11dtryk er gen
nemtendentiøst og endda på adskillige punkter er direkte misvisende, 
har »Flyvevåbnet« ment at måtte bringe nedenstående bemærknin
ger m. v. 

Kære Nikolaj. 

Jeg forstår, at Du - hvis flyvevåbnet skul
le få Nike-af d. tildelt - vil føle Dig i samme 
situation som fader Holberg's Jacob von Thy
boe, hvor han bl. a. siger: »Die ganze Armee 
ist .auf einmal ruinert«. Til gengæld håber jeg, 
Du forstår mig, når jeg med henblik på Dit 
indlæg gør krav på at sige replikens første 
halvdel: »Das war eine grausame Salbe!« 

Som Du selv kan se, bringer »Flyvevåbnet« 
andet steds et indlæg i sagen, som efter min 
opfattelse - ud over at sætte tingene klart og 
rigtigt på plads vedr. de primære operative 
hensyn - dækker alle de mere generelle ting, 
som Du i en vis udstrækning også beskæftiger 
Dig med i den første del af Dit indlæg. -
Jeg skal derfor i hovedsagen indskrænke mig 
til at beskæftige mig med de særlige punkter, 
hvorom Du har koncentreret Din analyse. 

Lad mig dog først forudskikke den bemærk
ning, at jeg er enig med Dig om, at en fuld
stændig fri diskussion om Nike-problemerne 
ikke er mulig. - Men det skal D11 ikke være 
å ked af, eftersom det jo reelt ligger således, 
t de ting, der netop ikke kan diskuteres for 
bent tæppe i høj grad taler for en tilknytning 
il flyvevåbnet. Hensynet til sikkerhedstjene
ten skal jo respekteres. Dette forhold har Du 
logeligt udnyttet til helt at udel.ade et be
temt punkt af Din analyse, et punkt, man 
unne kalde »elektronisk hjælpeudstyr«, her
nder den måde, hvorpå allerede tilstedevæ
ende elektronisk hjælpeudstyr anvendes. 

Dine bemærkninger om »pressetække« og 
om at skabe en »atmosfære«, opfatter jeg som 
»rævens om rønnebærrene«; men derimod får 
Du min uforbeholdne kompliment for at skri
ve om at »sidde tilbage med en ubehagelig for
nemmelse af, at striden er ført uden skelen til 
værdighed og almindelig anstændighed«. -
Det forekommer mig at være rette ord på ret
te plads! 

Jeg synes endvidere, det ville have været 
mere fair ( også overfor Din påståede neutrali
tet), om Du samtidig med at påpege, at for
svarsstyrelsen h.ar afgivet sin anbefaling, hav
de citeret »Information« af 5.-6. december 59, 
hvoraf det fremgår, at forsvarsstyrelsen med 
fire stemmer mod een (Hæren) har anbefalet, 
at »Nike« overføres til flyvevåbnet ( Mann 
markt die Absicht u. s. w.). 

Jeg skal herefter gå over til at gøre be
mærkninger til de faktorer, som Du har an
set for af gørende, og som Du jo har opstillet i 
følgende hovedpunkter: 

1. Den operative anvendelse, 
2. Materiel- og forsyningsmæssige forhold. 
3. Personelmæssige forhold, 
4. Hensynet til allerede igangs.atte foran

staltninger, 
5. Våbnets placering i andre NATO-lande, 

idet jeg for at undgå misforståelse og for at 
give læserne mulighed for selv at dømme 
upartisk og objektivt, med Din tilladelse skal 
citere Dine synspunkter in extenso. 
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ad 1) 

Det operative ansvar for luftforsvaret af 
Danmark påhviler chefen for flyvevåbnet, der 
som følge heraf - og på gmnd af de med 
den tekniske 11dvikling nedsatte varslings- og 
reaktionsfriste,· - bør have de bedste og mest 
sikkert virkende 11111/igheder for, at ordrer om 
må/fordeling, sk11dopgaver m. v. rigtigt og 
rettidigt når de udførende organer, der samti
dig må opretholde et sådant beredskab, at 
ordrerne kan 11dføres prompte og korrekt. Det
te opnås ved en hensigtsmæssig organisation af 
kommandoforholdene og ved rigoristiske -
og gennemførte - beredskabsbestemme/ser, 
men derimod kan der - når disse forhold har 
fundet deres ordning - ikke med nogen vægt 
fremdrages argumenter, der godtgør, at uni
formering, personelt tilhørsforhold, uddan
nelsesforhold, forsyningsmæssige forhold m. 
m. m. 11d fra operative hensyn skulle give det 
ene værn noget fo,·trin for det andet. Dette 
synes også delvis at kunne udledes af, at man 
aldrig fra flyvevåbnets side har opstillet krav 
om en overtagelse af det t11nge l11ftværnsartil
leri ( enhver sammenligning med NIKE skal 
iøvrigt undlades). 

Til de sidste linier skal jeg - ud over at 
henvise Dig til .artiklen andet steds i dette nr. 
- kun bemærke, at jeg synes det er synd, at 
Du føler, Du må gribe til den slags uhyrlig
heder. Men når Du nu taler om det tunge 
luftværnsartilleri, tager Du mig det sikkert 
ikke ilde op, at jeg her fremdrager - som et 
kuriosum - at netop den samme »årgang« af 
luftværnsartillerister, som nu taler mest indig
neret mod overførelsen, talte højst og kraf
tigst, men for døve øren i begge lejre, om at 
få denne våbenart inkorporeret i flyvevåbnet, 
i årene forud for forsvarsordningen af 1950. 
» Vore opgaver ligger i luften - ligesom fly
vevåbnets. Vi har intet tilfælles med feltartil
leristerne«, var det stadige omkvæd. - Ak, 
hvor forandret fristes man til at sige med dig
teren. 

At der »ikke med nogen vægt« skulle kun
ne fremdrages argumenter .... osv. er abso-
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lut et uholdbart standpunkt. Det afgørende er 
her kommandoudstyret, kommandosystemet. 
Jeg går ud fra, at Du - Din påståede neutra
litet til trods - kender dette system, og at Du I 
erkender, at den nuværende væsentligt manu
elle varslingsoverføring i det lange løb er 

1 
uholdbar og bør erstattes af et elektronisk sy
stem. Der er endvidere næppe nogen, der vil 
benægte rigtigheden af, at det kommende elek
troniske overføringssystem nødvendigvis må 
kobles fuldstændig sammen med det elektro
niske system, der opbygges for luftforsvaret af 
Danmark iøvrigt dvs. flyvevåbnets varslings
system. ( Ikke mindst på baggrund af den i 
dagbladene omtalte fuldstændige integration 
af luftforsvaret i hele NATO-området) . 

Det kombinerede varslings- og overførings
udstyr (kommandoudstyr) vil blive yderst 
kompliceret og vil kræve udstrakt vedligehol
delse og den mest pinligt nøjagtige kalibrering 
(justering). Hertil kommer, at en deling af 
det samlede elektroniske kommandoudstyr på 
to værn må forventes at medføre, at forenk
linger eller forbedringer af systemet kun kan 
gennemføres efter langvarige forhandlinger 
mellem de to instanser, ligesom al planlægning j 
sinkes føleligt. 

For at sikre, at systemet til enhver tid er 
»up to date« i teknisk henseende og praktisk 
funktionsdygtigt under alle forhold må det 
simpelt hen betragtes som en enhed og hen
lægges under een myndighed. Da flyvevåbnets 
»egen« del .af det kombinerede system udgør 
85-90 pct. af helheden, og da jeg går ud fra, 
at selv Du derfor vil erkende det som utopi, at 
andre end flyvevåbnet skulle have det fagligt 
tekniske ansvar for vort system, må konse
kvensen efter logisk betragtning blive, at fly
vevåbnet under alle omstændigheder, dvs. me 
eller uden raketvåbnets overførsel bør være 
eneansvarlig for hele det kombinerede vars-,1 
lings- og kommandosystem. 

Som Du ser, foreligger der - i modsæt
ning til Din opfattelse - her et meget væ· 
sentligt område, som ud fra et operativt hen• 
syn ( nemlig hensynet til, om systemet funk 



tionerer eller ej) så afgjort taler til gunst for 
en placering under flyvevåbnet. Og jeg kan 
derfor fastslå, at i det første punkt af din 
analyse holder Din argumentation ikke stik. 

ad 2) 

SAM-A-25 

Nike Hercules 

1 lrin,f'Gketmo1ortr 
(41 

,/i -t111-++++o,,;-·vstorso1s. 
11 hurtig forbrænding 

t trins stobi li• 
sennqsfitlner 

Materiel- og forsyningsmæssigt el" afdelin
gen en nyskabelse, der, uanset hvilket værn 
der få,· opgaven overdraget, må medføre en 
tilpasning af tekniske og forsyningsmæssige 
o,-gane,- til fo,-hold, der på mange måde,- -
men langtf,-a alle - er forskellige fra det 
eksisterende. Helle,- ikke her ses principielt at 
være hindringer i vejen for, at opgaven kunne 
tages op af såvel hæren som flyvevåbnet, men 

afdelingen ( der som nævnt erstatter trmgt ar
tilleri) synes umiddelbart at krmne gå ( være 
gået) ind i hæren på lige fod med artilleriets 
øvrige afdelinger, hvilket forhold da også har 
medført, at hæren uden vanskeligheder har 
krmnet påtage sig denne (foreløbige?) opgave 
og krmnet holde trit med leverancer, 11ddan
nelse m. v. trods mange 11traditionelle forhold. 
Heroverfor må det formentlig kunne fomdses, 
at en placering i flyvevåbnet vil gøre afdelin
gen til et sekundært »speciale« med alt, hvad 
der følger deraf. 

Jeg er enig med dig om, at det ud fra en 
rent akademisk betragtning kunne være prin
cipielt ligegyldigt, hvilket a.f de to betragtede 
værn, der skulle tage opgaven op. Som Du selv 
siger det i begyndelsen af stykket, vil under 
alle omstændigheder en vis tilpasning være 
nødvendig. - Men et naturligt spørgsmål må 
dog her være, hvor denne tilpasning er mest 
naturlig og kræver mindst afvigelse fra det 
eksisterende? 

Du er hurtig til at tage forskellige forhold 
til indtægt for hæren, men lad os se nærmere 
på dem! 

Spørgsmålet om at holde trit med leveran
cerne er jo helt klart væsentligst et spørgsmål 
om at de fornødne installationer er klar til ti
den. 

Som enhver indviet læser vil være klar over, 
er disse anlæg - som alle andre anlægsarbej
der under forsvaret - planlagt, projekteret og 
udført af forsvarets bygningstjeneste, og da 
Du formentlig ikke forestiller Dig, at byg
ningstjenesten i givet fald ville have saboteret 
flyvevåbnets muligheder for at kunne holde 
trit med leverancerne, er det svært at se, at der 
heri ligger noget, der særligt taler til fordel 
for en placering under hæren. 

Hvad uddannelse angår, da ved jo enhver, 
der læser avis, at uddannelsen helt og holdent 
er foregået på amerikanske skoler under ame
rikansk ledelse. 

Mon ikke den amerikanske planlægning og 
undervisning lige andre forhold ( se neden 
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for under personel) ville have vist sig lige så 
effektiv, selv om det havde været flyvevåbnets 
folk, der skulle undervises. - Jeg tror det og 
kan altså kun for tredie gang ud af tre igen 
konstatere, at der heri intet er, der særligt ta
ler til fordel for en placering under hæren. 

Til Din bemærkning om »et sekundært spe
ciale - med alt, hvad der følger deraf« ge
nerelt først dette: Nu er Du jo ikke logisk! -
Ethvert barn ved, at et nyt stykke legetøj er 
mere interessant end det gamle. -Desuden -
og det er nok så væsentligt - må Du vist ind
rømme, at en raket i teknisk og vedligeholdel
sesmæssig henseende har betydelig større lig
hed med en flyvemaskine end med en kanon! 
Dette gælder da ganske specielt de elektroniske 
dele af raketten, servo-udstyr, radar m. v., der 
- som det allerede blev påpeget i en leder i 
»Flyvevåbnet«s april nr. - ligger ganske på 
linie med det materiel, flyvevåbnets tekniske-, 
vedligeholdelses- og forsyningstjeneste allere
de i mange år bar arbejdet med. 

Hvad specielt forsyningstjenesten angår ( i 
relation til Din førnævnte bemærkning) kun 
dette: Enten har Du ikke det mindste begreb 
om moderne forsyningsteorier eller kendskab 
til moderne forsyningssystemers udformning, 
således som disse eksempelvis er kommet til 
udtryk i den amerikanske »Weapon-Systems
Concept«, eller også udtaler Du Dig mod bed
re vidende. 

Jeg kender ikke (længere) tilstrækkeligt til 
FKF til at ville udtale mig om forskellen mel
lem FKF' s normale system og det forsynings
system, der af amerikanerne er opbygget til at 
forsyne raket-enhederne; rent umiddelbart vil
le jeg tro, at intet kunne være mere forskelligt. 
Men jeg kender så meget til flyvevåbnets for
syningstjeneste, at jeg kan forsikre, at det ame
rikanske forsyningssystem for raket-enheder vil 
kunne indpasses i flyvevåbnets eksisterende 
forsyningssystem som hånd i handske. Der vil
le formentlig blive etableret et specielt 
»Rocket-Weapon-System« på tilsvarende må
de, som man adopterede det særlige FlOO 
»Weapon-System«. Et forsyningssystem, som 
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man omgås med tanker om at udvide til at om
fatte de øvrige nyeste fly-typer. 

Når man herudover tager i betragtning, at 
flyvevåbnets forsyningstjeneste i alle led i for
vejen er indarbejdet med at benytte amerikan
ske forsyningsdokumenter og -procedurer og .at 
bestemmelser for rekvirering, prioritetstjeneste 
m. fl. enkeltfunktioner nøje følger amerikan
ske retningslinier, kan man efter nøgtern vur
dering vanskeligt komme til andet resultat, 
end at de rent forsyningsmæssige forhold i høj 
grad taler for en overførelse til flyvevåbnet. 

Jeg har iøvrigt forstået, at flyvevåbnets for
syningstjeneste - netop ud fra sin erfaring 
vedr . .amerikanske forsyningsprocedurer m. v. 
- som gode kolleger har hjulpet forsvarets 
krigsmaterielforvaltnings folk til rette, da man 
her skulle begynde at modtage forsyninger til 
»Nike«. 

ad 3) 

Mens NIKE-afdelingens indf0relse i forbin
delse med den samtidige red11ktion i det ttmge 
lltf tværnsartilleri for hæren »k11n« betyder en 
omskoling af allerede eksisterende og kvalifi
cerede personelrammer og dermed i virkelig
heden intet egentlig personelmæssigt problem 
er for hæren, er forholdet for flyvevåbnet det 
stik modsatte. Inkorporering af afdelingen vil
le her betyde ( og dette betingede vel fom11f
tigvis som det væsentligste flyvevåbnets oprin
delige 1tlyst til at påtage sig opgaven) en f11ld
stændig nyopstilling af personelrammer, de,· 
simpelthen ikke ville ktmne skaffes indenfor 
de eksisterende m11ligheder. Flyvevllbnets chan
cer for en sådan opstilling vil - bortset frt1 
det værnepligtige personel - idag ( krm få lir 
efter af slaget) og fremover ikke være større, 
bl. a. fordi flyvevåbnets egne ,·ammer af per
sonel med tilslt'ækkelig baggmnd end ikke er 
store nok til l0sning af værnets allerede eksi
sterende opgaver. 

Man må der/ or i givet fald se i øjnene, at 
faste rammer til flyvevåbnets NIKE-afdeling 
kim kan skaffes på en af følgende måder, 
nemlig 



- ved overfør1el af hærens allerede rid
dannede pe,·sonel, 

- ved omskoling af inf anteriliniens per
sonel ( samt en del af flyvevåbnets spar
somme teknikerstab) til en »missil-li
nie«, 
eller 

- ved 11ddannelse og opstilling af helt nye 
rammer. 

En nøgt,1rn analyse af disse 11111/igheder må 
give følgende resultat: 

- Et ønske om overforsel af personel fra 
hæren ( hvilket 11d fra allerede gjorte erf arin-

niens fomdsætninger) og bekostelig af· 
fære, der, selv om USA vel kan overta· 
les til at betale, rumdgåeligt vil stille 
nationen i et besynderligt lys samtidig 
med, at det vil betyde en eklatant for
sinkelse i afdelingens endelige etable
ring. 

- Personelmæssigt må det således forment
lig konstateres, at den eneste logiske 
placering af NIKE-afdelingen - slivel 
da den fø rste bestemmelse blev taget 
som fremdeles - er rmder hæren, der 
riden 11overstigelige vanskeligheder og 

Fly har fortsat en plads i vort aktive luftforsvar. 

ger næppe vil være en hverken heldig 
eller populær ordning - som endda vil 
være betinget af, at personellet selv sø
ger forsættelse til flyvevelbnet) må 
umiddelbart og sammenholdt med det 
under ad 1 og 2 anførte føre til det 
ræsonnement, at »så kunne man lige så 
godt lade afdelingen forblive rmder hæ
ren«. 1 givet fald vil over/ ørslen - når 
det tages i betragtning, at hæren må 
forventes at skulle arve en del af infan
teriliniens personel - forekomme at 
være noget paradoksal. 

- Såvel omskoling af infanteripersonel/et 

som uddannelse af helt nye rammer vil 
være en langsommelig ( jfr. infanteri/i-

uden særlige ordninger eller forholds
regler vil k11nne klare de af opstillingen 
affødte personelmæssige problemer, og 
som dertil vil kunne give personellet 
samme fremtidsmrtligheder bl. a. i avan
cementsmæssigt henseende som hærens 
øvrige personel af tilsvarende katego· 
ner. 

Jeg har noteret mig, at Du i sidste stykke 
skriver »formentlig konstateres«. Jeg tager det 
som et udtryk for, at Du ikke er helt sikker på 
Dine argumenters holdbarhed ( eller måske 
Din fremstillings rigtighed?). 

Før jeg går nærmere ind på en gennemgang 
af hele dette af snit, er der et par væsentlige 
ting, der bør slås fast. 
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Hvoraf fremgår det, at flyvevåbnet ikke vil
le kunne give de overførte luftværnsartilleri
ster tilsvarende avancementsmuligheder, som 
de har nu? 

Måske ser man, før man tror det, en ind
stilling ( fra hæren) om, at chefen for Køben
havns luftværnsartilleriforsvar bør være GM. 
- Hvad skulle der vel kunne være til hinder 
for, at denne generalstilling - i givet fald -
i stedet for blev normeret i flyvevåbnet - til 
brug for det overførte luf tværnsartilleriele
rnent? - Og selv med en oberststilling skulle 
der nok kunne etableres en rimelig avance
mentspyramide. - Hånden på hjertet, kære 
ven! Der er jo alligevel ingen luftværnsartille
rister, der nogensinde venter at se en »ren« 
luftværnsartillerist som generalinspektør for 
artilleriet eller i en anden tilsvarende høj stil
ling i hæren. 

Det er en absolut misforståelse, - så grel, 
at den virker som en tilsigtet rnisorientering -
at det nuværende (linie) personel ved NIKE
af delingen kun kan overføres til flyvevåbnet 
gennem ansøgning om forsættelse. 

Ingen i dette forsvar ( og det ville også væ
re en uholdbar situation) kan modsætte sig at 
gøre midlertidig tjeneste i et hvilket som helst 
værn el. lign.) og i et passende tidsrum, som 
ikke findes nærmere defineret. Iøvrigt skal jo 
personelloven laves om, og det ville ikke undre 
mig, om nogen korn i tanker om, at vedkom
mende paragraf burde falde ud. Det kan i 
hvert fald ikke være en holdbar situation for 
lovgiverne, at en iøvrigt operativt, økonomisk 
m. v. saglig og forsvarlig foranstaltning ( sans 
compariason med hensyn til den aktuelle dis
kussion) ikke skulle kunne gennemføres, for
di det pågældende personel ikke ønsker at del
tage. - Vi er formentlig enige om, at vi ikke 
skal have tjenestemandsstrejker indført i for
svaret. 

Af Din argumentation fremgår visse oplys
ninger, som jeg tror bør understreges mere til 
belysning af hele sagen: 

Du har fastslået, at »NIKE« afløser hærens 
tunge luftværnsartilleri. I logisk konsekvens 
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heraf måtte personellet ved det tunge luft
værnsartilleri være blevet »overskud« i hæren, 
såfremt »NIKE« fra starten var gået til flyve
våbnet. 

Du taler om »allerede eksisterende personel
rammer«. For klarhedens skyld må vi slå fast, 
at det af sammenhængen ( til dels andet sted 
- bl. a. vedk. kundgørelse for forsvaret) 
fremgår, at der nødvendigvis hermed menes 
hæren som helhed og ikke luftværnsartilleriet 
alene. 

Du anvender flere steder udtrykket »kvali
ficeret personel«. Jeg tillader mig at have den 
opfattelse, at Du hermed sigter til de egent· 
lige luftværnsartillerister (linieofficerer). 

Lad os endvidere for klarhedens skyld se 
lidt på, hvilke »slags« personel det drejer sig 
om, og lad os på baggrund heraf og i lys .af 
ovenstående »facts« se lidt på holdbarheden i 
Din argumentation angående flyvevåbnets mu
ligheder i personelrnæssig henseende, da ud
dannelsen skulle påbegyndes: 

Det nuværende Nike-personel kan eksem-
pelvis opdeles som føl ger: 

( a) Linieofficerer (luftværnsartillerister. 
(b) Andet liniepersonel. 
( c) Frivilligt personel (Reserveofficerer 

OS, SG( MH). 
( d) Værnepligtige ingeniører ( »Ingeniør

løjtnanter«) . 
( e) Alm. værnepligtige ( formentlig sær

ligt udv.algte ved udskrivningen). 

ad ( d) og ( e) 
For disse to gruppers vedkommende som det 

er blevet mig oplyst omfatter mindst 80-90 

pct. af hele raket-personellet, er sagen ganske 
klar. Hvis flyvevåbnet havde overtaget »NI
KE« fra starten, kunne dette personel ganske 
enkelt være udskrevet til (tildelt) flyvevåbnet 
i stedet for hæren. De kunne derefter ( i blå 
uniform) have gennemgået den samme ud
dannelse som nu og været færdig til samme 
tid. - Altså med andre ord, mindst 80 pct, af 
raket-personellet kunne uden vanskeligheder 
have været fremskaffet til flyvevåbnet inden
for landets eksisterende muligheder. 



ad (b) og ( c) 

En del af dette personel stammer fra andre 
afdelinger m. fl. i hæren end luftværnsartille
riet, og de pågældende af delinger har altså 
kunnet undvære personel til »NIKE« (hæren). 
Det må herudfra være logisk at slutte, at de 
også ville have kunnet undvære personellet til 
»NIKE« (flyvevåbnet), s!f remt det endeligt 
havde vist sig, at flyvevåbnet ikke selv kunne 
fremskaffe nok personel af disse grupper. 

ad ( a), ( b) og ( c) 
Personel fra det (nedlagte) tunge luft

værnsartilleri. 
Med »NIKE« placeret under flyvevåbnet fra 

starten havde der for dette personel været 3 
muligheder 

- at forblive ved »resten« af luftværnsar
tilleriet, 

- at gå ind i feltartilleriet, 
- at søge forsættelse til flyvevåbnet med 

henblik på tjeneste ved »NIKE«-afd. 
Er der mon overhovedet grund til at føre 

denne del af diskussionen videre? - Jeg me
ner nej! - For jeg gad se den luftværnsartil
lerist, der - på baggrund af disse udsigter m. 
h. t. en forbliven i hæren - med ærlig over
bevisning tør påstå, at han ikke ville have søgt 
over i flyvevåbnet. - Og eftersom det er 
fastslået, at de pågældende enheder er nedlagt 
i hæren på grund af »NIKE«-afd. oprettelse, 
kunne hæren jo dårligt påstå, at det herved le
digblevne personel ikke kunne undværes ( til 
flyvevåbnet). Det forekommer mig, at enhver 
tale om »en overførsels paradoks« herefter bør 
forstumme. 

Opsummerende vil jeg påstå, at der under 
de givne omstændigheder, dvs.: 

- en væsentlig del af personellet ved luft
værnsartilleriet ledige som følge af det 
tunge luftværnsartilleris nedlæggelse, 

- hærens øvrige af delinger m. fl. konsta
terede evne til at undvære personel til 
»NIKE«, 

- det tiltrækkende i udsigten til ( tilbudet 
ten med et nyt »våben« og i at høre til 
»raketvåbnet«, 

- Det tiltrækkende i udsigten til ( tilbudet 
om) at komme til USA på et helt års 
uddannelse eller mere. 

- flyvevåbnets mulighed for trods alt at 
bidrage med noget personel. 

ikke kan herske tvivl om, at »NIKE« ville ha
ve været mindst lige så godt placeret i dag per
sonelmæssigt, hvis flyvevåbnet havde accepte
ret opgaven fra starten. 

Lad os da se på, hvorledes forholdene ser ud 
i dag ved nærmere at undersøge Dine argu
menter vedrørende de tre muligheder, Du op
stiller: 

I spørgsmålet om overførsel af personellet 
gennem ansøgning om forsættelse, har jeg al
lerede påvist, at Din argumentation ikke hol
der stik. Og da hovedproblemet som allerede 
påpeget er spørgsmålet om en klar ansvarsfor
deling på det operative og ( tildels) det ved
ligeholdelsesmæssige område (kommandosy
stemet) er Dit ræsonnement om »at så kunne 
man lige så godt lade af delingen forblive i hæ
ren« for billigt. Men jeg er naturligvis klar 
over, at det er en forholdsvis let sag at opar
bejde en stemning i personellet mod en over
førsel. 

Om hæren skal »arve« infanteriliniens per
sonel helt eller delvis ved hverken Du eller 
jeg på nuværende tidspunkt. Hvis dette er til
fældet, er det efter min opfattelse en naturlig 
konsekvens af, at landets lovgivende forsam
ling har bestemt, at den opgave, flyvevåbnets 
inf anterilinie hidtil har løst ( i flyvevåbnet) nu 
er tillagt hæren. - Lige så naturligt, som det 
vil være, at det raket-uddannede personel føl
ger med raket-opgaven over i flyvevåbnet, hvis 
og når afgørelsen om overførsel - iøvrigt af 
operative og teknisk vedligeholdelsesmæssige 
grunde - træffes. De simpleste rationalise
ringshensyn siger, at sådan må det være. -
Opgaven og personel til at løse den må gå 
hånd i hånd. Denne simple sandhed kan kun 
være paradoksal for den, der ønsker at sløre 
tingene. 

Ingen vil tænke på at bestride Din påstand 
om, at infanteriliniens personel ikke har sam
me forudsætninger som luftværnsartillerister-
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ne. Artilleriet har jo altid (selv) henregnet sig 
til de »videnskabelige« v1lbenarter, som f1l el
ler ingen kan konkurrere med i retning af 
(matematiske) kvalifikationer. 

Med et nogenlunde kendskab til amerikan
ske uddannelsessystemer og metoder er det for 
mig et spørgsm1ll, om ikke mindre kan gøre 
det. Og selv om det tager nogen tid, f1lr dette 
ingen indflydelse p1l afdelingens endelige eta
blering. Som jeg allerede har p1lpeget, kan det 
nuværende raketpersonel forrette midlertidig 
tjeneste ved flyvev1lbnets »NIKE«-afdeling, 
indtil det kan blive afløst af flyvev1lbnets 
»eget« personel, hvis det overhovedet ønsker 
at blive afløst, n1lr det kommer til stykket. 

N1lr Du derimod begynder at tale om det be
kostelige i at uddanne nye rammer m1l jeg sige 
stop. - Eftersom (mindst) 80 pct. af det nu
værende raket-personel er værnepligtige ( af 
den ene eller den anden art), som alts1l skal 
hjemsendes før eller senere og nye personel
rammer uddannes ( formentlig i USA) i deres 
sted, er det et nummer for groft, n1lr Du di
rekte vildleder Dine læsere til at tro, at det 
ville blive mere kostbart, hvis disse nye ram
mer var flyvev1lbnets og ikke hærens. 

Ganske den samme betragtning gælder, hvis 
uddannelsen af disse nye rammer skal ske her
hjemme med hjælp af de allerede uddannede. 
Det nye personel ( værnepligtige eller kon
stabler) kan uden vanskelighed udskrives til 
(tildeles) flyvev1lbnet i stedet for hæren som 
allerede p1lpeget, og det vil hverken fordyre 
eller forsinke den endelige etablering. 

Jeg kan s1lledes konstatere, at end ikke per
sonelmæssigt ( som jo 11.benbart har været Dit 
trumfkort - jfr. bl. a. ad 4 nedenfor) er al
ene en fortsat placering under hæren den »ene
ste logiske løsning«; men at der tværtimod 
heller ikke personelmæssigt i dag er noget til 
hinder for, at flyvev1lbnet overtager »NIKE«. 

ad 4) 

Det forhold, at NIKE-afdelingen allerede 
er under frtld udbygning i hæren, vil på man
ge måder være uberørt af en senere flytning til 
flyvevåbnet, som meget vel vil kunne overtage 

og videreføre det allerede gmndlagte. Den 
væsentligste hindring må søges i de allerede 
berørte personelproblemer, der - hvis man 
iøt'l"igt er indstillet på en overførsels paradok
ser, memdgifter og andre følger - ikke ud
gor nogen uoverstigelig vanskelighed. Tilbage 
er imidlertid at tilføje, at enhver afvigelse fra 
den allerede anlagte kurs vil virke sinkende 
på opbygningens af slutning og dermed 11el

skyde den dag, hvor afdelingen med et m
tineret personel indgår med sin fulde vægt i 
NATO-beredskabet. Det danske forsvar, der 
på de områder, hvor det er mrtligt, bør rmd
drage sig kritik, har ved sin hurtige og be
sllltsomme etablering af NIKE-forsvaret skabt 
sig et omdømme i systemet, som ikke bør sæt
tes over styr af smålige interne hensyn. 

Hertil er kun at sige, som jeg allerede har 
p1lvist, at en overførsel kun er paradoksal for 
den, der vil sløre tingene, og at den hverken 
behøver at medføre merudgifter eller forsin
kelser, og derfor heller ikke behøver at skade 
vort NATO-omdømme. 

Der er derimod al god grund til at tro, at 
det p1l længere sigt vil blive billigere at over· 
føre NIKE-forsvaret til flyvev1lbnet, - dels 
fordi man umiddelbart derved opn1lr en ratio
nalisering (jfr. det tidligere omtalte vedrø
rende kommandosystemet), dels fordi man 
herved endegyldigt bringer den argumenta
tion til ophør, som man lejlighedsvis har hørt 
og som g1lr ud p1l, at NIKE-forsvaret bør have 
sit eget radarsystem. 

Enhver, der kender lidt til materiel- og an
lægsproblemer, vil vide, at etablering og drift 
af et s1ldant system er en bekostelig historie 
uanset, at selve radarudstyret muligvis kunne 
leveres p1l v1lbenhjælp (mon dette iøvrigt ville 
»stille nationen i et (mindre) besynderligt lys« 
end om man kom og bad USA om yderligere 
uddannelseshjælp?), - og som endvidere in
debærer en overflødig forøgelse af vedligehol
delsesopgaverne og dermed en dublering af 
højt kvalificerede teknikere, - blot til ære for 
det usaglige synspunkt at være uafhængig af 
fl yvev1lbnet. 
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ad 5) 

Når her skal skeles til - iøvrigt uvedkom
mende forhold 11denfo1· landets grænser er 
gmnden alene den, at chefen for flyverkom
mandoens operationsafdeling i et fo,-edrag for 
det krigsvidenskabelige selskabs medlemmer 
om lllf !forsvarets problemer ikke 11ndlod at fo
retage en ironisk sammenligning med Tyrkiet, 
de,· som det eneste af de europæiske NATO
lande (p . t. for11den Danmark) har sit NIKE
f orsvar placeret under hæren. 

Denne sammenligning ( der iøvrigt er gen
taget i en notits i Ekstrabladet den 12. marts 
1960) må - uanset hvem man i almindelig
hed ønsker sig mbriceret med og 11den, at der 
her skal søges gennemført en vurdering af Tyr
kiets kvalitative placering blandt NATO's 
medlemmer - forekomme ganske irrelevant, 
bl. a. ogstf fo,-di det i sig selv er usagligt, hvis 
man overhovedet vil indlade sig på sammen
ligninger, at lade Atlanten optræde som skil
lefinie._ Udstrækkes den foretagne sammenlig
nmg tr/ at omfatte alle NATO's medlemmer, 
kommer NIKE-systemets moderland med den 
vægt, der må følge heraf, ind i billedet til 
fordel for placeringen tmder hæren. Det bør 
vel næppe heller være ufortalt, at man endnu 
ikke overalt har afftmdet sig med luftvåbnene 
som NIKE-forsvarets endelige tilhørssted. 

!øvrigt bør man vel se bort fra stfdanne 
sammenligninger og erkende, at forholdet i 
sidste instans må blive, at den enkelte nation 
11d fra sine særlige forhold og 11111ligheder selv 
skulle af gøre, hvilken placering, der alle for
hold taget i betragtning, er den mest hensigts
mæssige. 

De sidste linier i ovenstående er jeg helt 
enig med Dig om. 

Til det øvrige skal jeg kun sige, at Din ar
gumentation vedr. NIKE-systemets moderland 
ikke er bedre eller mere holdbar end de cite
rede bemærkninger vedrørende Tyrkiet. 

Om man i visse NATO-lande »endnu ikke 
har affundet sig med luftvåbnene som NIKE
forsvarets endelige tilhørssted« forekommer 
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helt irrelevant - men gælder iøvrigt ( som 
Du sikkert ved) også de tilsvarende forhold i 
USA. - Og det ændrer ikke det faktum, at 
alle de NATO-lande, hvormed vi naturligt 
sammenligner os, af hensyn til luftforsvarets 
enhed, har placeret deres NIKE-forsvar i de 
respektive flyvevåben. 

I modsætning til Din fra begyndelsen på
ståede neutralitet har jeg ikke på noget tids
punkt gjort en »røverkule af mit hjerte«. 

Da jeg yderligere har kunnet gendrive Di
ne påstande punkt for punkt, kan det næppe 
undre Dig, at jeg kommer til følgende resul
tat: 

- at der intet relevant kan opstilles - end 
ikke i personelspørgsmålet - som taler 
imod en placering under flyvevåbnet, 
at de virkeligt betydningsfulde punkter 
( de operative, materiel- og forsynings
mæssige områder) i højeste grad taler 
for en placering under flyvevåbnet, 

når hertil kommer som også påvist andet steds 
- at en placering under hæren vil kompro

mittere luftforsvarets enhed og skabe ri
siko for, at NIKE-forsvaret i en luftfor
svarsmæssig kritisk situation anvendes 
( holdes i beredskab) til andre opgaver, 

kan der ikke herske tvivl om, hvor NIKE-for
svaret for sagens skyld bør ende: I FLYVE
V ABNET. 

Venlig hilsen 

Poul Hansen (ikke Kalundborg) 

Poul Pete11en. Tobalufabrlker 
HORSENS 
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5 LANGE AR 
Af OL E. ]. Harder 

For infanter.ilinien forestår nu den endelige 
afgørelse om dens fremtidig skæbne. Flere år 
er forløbet, siden den oprindelige planlægning 
fik den ændring, der har medført en gradvis 
større og større usikkerhed for det personel, 
den omfatter. 

Kort tid efter forsvarslovens gennemførelse 
bragte Berlingske Aftenavis en artikel om per
sonelsituationen i flyvevåbenet. Om infanteri
officererne fremkom den oplysning, at kun 
6-8 linieofficerer af denne kategori ville bli
ve berørt af nyordningen. Imidlertid er tallet 
ikke 6-8, men omkring et halvt hundrede. 
Gad vide, hvorfra journalisten har sine tal. 

Oprindeligt var der ikke tænkt på udskillel
sen af en »infanterilinie«, men en ligeberet
tiget tjenestegren til løsning af særlige opgaver 
inden for flyvevåbnet på samme måde, som in
fanteriet i hæren varetager løsningen af sær
lige opgaver inden for dette værn. Den davæ
rende værnchef udtalte i 1953 ved modtagelsen 
af de officerer, der efter flyvevåbnets eget øn
ske var overført fra hæren til ledelse og enka
drering af det kommende jordforsvar, .at det 
officerskorps, der skulle varetage disse opga
ver, ville være ligestillede med andre officerer 
i flyvevåbnet i uddannelses-, anvendelses- og 
avancementsmæssig henseende. Dette bekræf
tedes blandt andet ved indrangeringen. - Of
ficerskorpset dannedes dels af hæruddannede 
linieofficerer, som hidtil havde forrettet tje
neste i hærens flyvertropper, dels ved et antal 
officerer i hæren overført jvfr. K.F.F.A. 
166/52 og hertil skulle komme et årligt supple
ment af unge officerer, uddannede på hærens 
officerskole. 

Men infanteristen, den støvede, udasede og 
svedende frontsoldat, har jo altid været på et 
hårdt job, og heller ikke i flyvevåbenet fik 
han det let. Løfterne fortabte sig i glemselens 
mørke. Generalens ord var sikkert velment, 
men gradvist blev det så som så med ligebe-

rettigelsen. Infanteristen kom til at savne er
kendelsen af sin virksomheds værdi, og usik
kerheden for ham selv og hans familie er i dag 
større, end hvad man måske fuldt kan fore
stille sig. En udrangering fandt iøvrigt stcJ. 
Han udskiltes fra flyvevåbenets øvrige office
rer i en særlig »linie«, og optræder i håndbog 
for flyvevåbenet ikke som linieofficer, men 
som »infanteriofficer«. Dette virkede dobbelt 
grelt, da infanteriliniens reserveofficerer be
varede deres plads blandt de øvrige reserve
officerer. 

Selv i påklædning er han ikke ligeberettiget. 
Han er forment tilladelse til, i modsætning til 
alt andet personel i flyvevåbenet, at bære 
battle-dress, syet i finere klæde. 

Det er nu fem år siden, man foreslog en 
ændring i programmet for jordforsvarets op
bygning, og herved nedklassificeredes flyve
stationens jordforsvarschef til »jordforsvars
officer«. Den daværende stabschef tilkaldte de 
fra hæren overførte officerer til en redegørelse 
for den planlagte omorganisering. Fra et perso
nelt synspunkt betød programændringen en 
nedskæring af 4-5 stabsofficersstillinger. En 
betydelig forringelse af avancementsmulighe
derne. Dette markeredes efterhånden inden for 
de forskellige gradskategorier. - Allerede tre 
år senere kunne flyvevåbenets kadetter på hæ
rens officerskole indkassere en officiel orien
tering om, at formentlig ingen af dem efter 
bestået af gangseksamen kunne forvente avan
cement udover kaptajnløjtnantsgraden. 

Den stedfundne redegørelse mundede iøv
rigt ud i en kraftig opfordring til de tilstede
værende om at ansøge forsvarsministeriet om 
at blive tilbageført til hæren. Det var dog den 
almindelige indstilling hos de pågældende, at 
skulle en tilbageførelse finde sted, måtte fly
verkommandoen foranledige, at fremgangsmå
den måtte svare til den, der havde gjort sig 
gældende ca. 2 år tidligere ved overførelsen og 
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under sådanne omstændigheder, at det måtte 
stemme overens med hærens behov. - Senere 
har flere ansøgt om forsættelse til hæren, en 
enkelt endda to gange. Men resultatløst. 

I seks tilfælde har kaptajner ansøgt om an
sættelse som distriktsledere i hjemmeværnet -
men resultatløst. I flere afgangsklasser fra hæ
rens officerskole har adskillige kadetter af fly
vevåbenet søgt om overførelse til hæren - li
geledes resultatløst. 

De forringede avancementsforhold udover 
kaptajnsgraden ses tydeligst ved en procentvis 
opstilling med 24 pct. til flyvevåbenets linie
officerer og 10 pct. til infanteriofficereme. 

Et muligt forsøg på at rette op på de meget 
forringede avancementsforhold gav sig udtryk 
i bemærkninger til forslag til normeringslov 
for finansåret 1955-56, hvori antallet af 
oberstløjtnanter foresloges forøget med 5, og 
hvoraf flere begrundedes tildelt inf.anterilinien 
som jordforsvarschefer. Loven vedtoges af fol
ketinget. Trykket lettedes ikke. Alle numre til-
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FLYVESTATION VÆRLØSE 

åbent hver torsdag kl. 11,30-13 
samt på løn udbetalingsdage kl. 10-15 

Husk skatten går ned, - når De sparer op 
Tal med os om en 

»Spar-i-skat-konto« 
inden den 31. december 

deltes flyverlinien, ingen gik til infanterioff i
cererne trods de begrundede forudsætninger . 

I forbindelse med den ændrede plan for 
jordforsvarets organisation, der altså fastsattes 
for fem år siden, skulle to stabsoficerer være 
oberster, den ene stilling sandsynligvis som 
chef for sergent- og korporalskolen. Den 
oberststilling har ikke set dagens lys. 

En nuværende kaptajn, der, som premier
løjtnant forrettede tjeneste ved hærens flyver
tropper, ansøgte i 1948 om forsættelse til 7. 
regiment, fik af slag. - Med henblik på denne 
officers og hans kammeraters fremtidige til
hørsforhold til det nye flyvevåben, meddelte 
det daværende krigsministerium i juli 1950 ,at 
man senere ville tage stilling til denne sag. 
Dette var et svar på et forslag, som general
kommandoen havde fremført, nemlig, at de 
pågældende linieofficerer fik mulighed for: 

1. at bestemme sig for flyvevåbenet inden 
en nærmere fastsat dato, 

2. at udskyde deres valg, til flyvevåbenets 
organisation og rammer er fastsat ved lov, 

3. at søge over til fodfolket ved hjemsendel
sen af den daværende flyvepladsforsvars
styrke ( sept. 1950). 

Men ingen fik mulighed for at bestemme 
sig, endsige lejlighed til at udtale sig. I kund
gørelse for hæren B 26 af 27 . sept. 1950 pkt. 
7 (a) bestemtes, at disse officerer pr. 1. okt. 
skulle overgå til flyvevåbenet. 

Administrativt bestemtes, at infanterioffice
rerne skulle avancere sammen med deres års
klasse, men i dag kan et antal kaptajner se sig 
forbigåede. For fleres vedkommende drejer det 
sig særligt grelt ud i forbindelse med begrebet 
ser. Hertil kommer, at udrangeringen af den 
naturlige rækkefølge i flyvevåbenet har med
ført, at de samme kaptajner har måttet se sig 
forbigåede af 15- 20 af flyvevåbenets »linie
officerer«. Endvidere er 5 flyverløjtnanter af 
linien forbigåede af et antal reserveofficerer 
af samme og yngre årsklasse. 

Såfremt man anskuer linierne »linieoffice
ren« og »infanteriofficeren« udfra synspunktet' 
om forskellige våbenarter, tager dette forhol 
sig særlg grelt ud i forbindelse med begrebe 



»den militære rækkefølge«, specielt når det 
drejer sig om oprykning til kommando. Kap
tajner (infanteriofficerer) er forbigåede af an
dre kaptajner, af hvilke sidstnævnte i flere til
fælde endnu var premierløjtnanter, medens de 
pågældende på dette tidspunkt allerede havde 
erhvervet kaptajnsudnævnelsen. 

Fra flere sider har foreligget den udtalelse, 
at infanteriofficererne har »taget chancer« og 
derfor nådeløst må tage følgerne. 

Et sådant postulat er irrelevant og kan næp
pe accepteres. - De officerer, der jvfr. nævnte 
K. F. H. af sept. 1950 uden forudgående for
handling overførtes fra hærens flyvertropper, 
kan ikke beskyldes for at have taget chancer. 
De officerer, der oprindeligt indkaldtes til af
tjening af deres værnepligt i flyvevåbenet og 
senere gik på officerskole, kan heller ikke have 
været vidende om, at det drejede sig om et 
chanceridt. Flere søgte endda ved afslutningen 
af officerseksamen om forsættelse til hæren. 

Endelig er der den gruppe officerer, der i 
henhold til K. F. F. A 166/ 52 ansøgte om 
overførelse fra hæren til flyvevåbenet. Her 
drejer det sig om et forhold, begrundet i en 
planlægning og dertil et ubetinget behov for 
gennemførelsen af denne planlægning. For
svarsministeriet vil sikkert med ublidhed se på 
en antagelse om, at bestemmelser for forsva
rets ordning af personellet anskues med mis-
ænksomhed! 

Alt dette ser jo uendeligt trist ud - i hvert 
ilfælde for infanteriofficeren. Vel også andre 

tilskuere - må vel fornemme, at udvik
ingen har været særpræget. 

Men det er nu et spørgsmål, om ikke inf an
erioff icerens trængselstid er på vej til at være 
orbi. Der foreligger udtalelse om, at man på 
øjere og højeste sted er indstillet på at bringe 
ette problem ud af verden, og at man om
atter sagen med interesse. 

I forbindelse med jordforsvaret har der 
delig været adskillige interessante opgaver, 

g infanteriofficererne har løst dem på en 
åde, der absolut ikke har forringet flyvevå

enets anseelse udadtil, men desværre fratages 
rdforsvarschefen kommandomyndigheden, da 

han nedklassificeredes til at være jordforsvars
officer. Fra at være chef blev han officer i en 
stab. Men alligevel har han haft store opgaver, 
opgaver der i område og ansvar fremdeles 
måtte kvalificere ham til oberstløjtnantstillin
gen. - Kupeskadrilen har som oftest - og 
sagt i al beskedenhed - været til glæde for 
de enheder af hæren, den under manøvrer har 
været tildelt. Ikke sjældent har denne enhed 
modtaget rosende omtale af hærens højere che
fer, dels for ydeevne, dels for disciplinen og 
føringen . Hvor sørgeligt egentlig, at »infan
teriofficerer<< ikke mere skal uddanne og føre 
sådanne enheder. Netop styrker af størrelse og 
sammensætning, der helt svarer til atomforsva
rets forudsætninger. Nemlig hurtighed og styr
ke i koncentration, der på samme tid giver mu
lighed for hurtig dannelse og afvikling af en 
front. 

Hvor bataillonsenheder har været dannede 
og tildelt hærens styrker under større øvelser 
er man også sluppet fra opgaverne med æren i 
behold. 

Imidlertid - infanteriofficererne venter sta
digvæk. Dog ikke alene. Hustruerne og fami
lierne venter også. At hist og her et ægteskab 
i mellemtiden har lidt skår, bør ikke forties. 
Men de forventer en løsning i nær fremtid 
og håber, at den skade, de har lidt anvendelses
mæssigt, uddannelsesmæssigt og karrieremæs
sigt og på anden måde, må blive passende reta
bleret. Og endelig ved de, at efter dem kom
mer ikke andre; ingen tilgang til dette offi
cerskorps vil nogen sinde finde sted - ! 

E. f. Harder 

Ballerup 

B1om111ierforreinlng 

Telf 97 00 68 . Stationsvej 26 

S. B u r c h a r d t 
SLAGTERMESTER 

ST ATIONSVEJ 22 BALLERUP 
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OFO-ORIENTERING 

Bestyrelsesmøde har været afholdt den 10. 
oktober 1960. 

Følgende sager blev bl. a. behandlet: 

a. Rådighedstillæg. 
OFO har i samarbejde med de øvrige orga

nisationer af tjenstgørende faste befalings
mænd forhandlet om en fælles henvendelse til 
forsvarsministeriet for at få skabt en forsvar
lig ordning for fremtiden, og som fuldt ud ta
ger hensyn til resultatet af den i 1959 fore
tagne tjenestetidsundersøgelse, gennemført på 
foranledning af tjenestetidsudvalget af 1958. 
Resultatet af disse forhandlinger fremgår af 
en skrivelse, som på samtlige militære tjeneste
mandsorganisationers vegne er fremsendt til 
forsvarsministeriet den 14. oktober d.å., og 
hvori det hedder: 

1. Den undersøgelse af det militære tjene
stemandspersonels tjenestetidsforhold, som på 
foranledning af tjenestetidsudvalget af 1958 
blev gennemført i efteråret 1959 lader efter 
samtlige militære tjenestemandsorganisationers 
skøn ingen tvivl mulig om, at en passende 
kompensationsordning er bydende nødvendig. 

Tilgangen til de militære tjenestemandslø
bebaner er som bekendt for tiden svigtende. 
Fastholder man den nuværende tingenes til
stand, hvor der er en endog væsentlig forskel 
på vurderingen af værdien af fritiden for mi
litære tjenestemænd og for andre samfunds
grupper, må det med sikkerhed antages, at til
gangskrisen vil blive permanent. 

2. Resultaterne af den ovenfor nævnte tje
nestetidsundersøgelse er således, at det uden 
videre kan fastslås, at de kompensationsbeløb, 
som har været anvendt siden 1952, ikke står i 
nogen rimelig relation til de ulemper i form af 
overarbejde, mistede fridage, nattjeneste og 
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ubegrænset rådighedspligt, som påhviler de 
militære tjenestemandsgrupper. 

Dette forhold er ikke blevet afhjulpet ved 
den forhøjelse af satserne med 20 pct., som 
uden organisationernes tilslutning gennemfør
tes pr. 1. april 1960. Denne forhøjelse kan 
kun opfattes som en bestræbelse for ikke yder
ligere at forværre det ugunstige forhold mel- , 
lem rådighedstillæget og de analoge ydelser, 
der gives andre tjenestemandsgrupper for I 
unormal og ubekvem arbejdstid, men den fjer
nede ikke forskelsbehandlingen . 

3. Det står de militære tjenestemandsorga
nisationer klart, at de særlige forhold, som be
tinges af den militære tjeneste, skaber vanske
ligheder for anvendelse af de for andre tjene
stemandsgrupper anvendte godtgørelsesmeto
der. 

Hvilken metode man end anvender, må den 
imidlertid sigte til en godtgørelsesform, der i 
sit reelle indhold svarer til, hvad der iøvrigt il 
samfundet ydes for lignende ulemper. 

4. De militære tjenestemandsorganisationer 
er af den opfattelse, at det er nødvendigt at f/1. 
skabt en forsvarlig ordning for fremtiden. 

Organisationerne indstiller derfor, at spørgs
målet - således som det er sket ved behand· 
!ingen af visse andre tjenestemandsgrupperJ 
specielle tjenestetidsforhold - tages op til 
særlig og fuldstændig behandling i et udval 
i tilslutning til tjenestetidsudvalget af 1958 
De militære tjenestemandsorganisationer m/ 
herved kræve at blive medinddraget i udvalgs 
arbejdet. 

5. Den nuværende ordning er som bekend 
kun løbende til udgangen af indeværende fi 
nansår. 

De militære tjenestemandsorganisationer m 
betegne den gældende ordning som så uti 
fredsstillende, at de må indtage det stan 
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punkt, .at undersøgelser vedrørende den frem
tidige ordning skal fremskyndes således, at 
nyordning gennemføres pr. 1. april 1961. 

På basis af det fra tjenestetidsundersøgelsen 
foreliggende materiale, som organisationerne 
kan akceptere som grundlag, skulle noget så
dant være muligt. 

6. Organisationerne beder sig underrettet 
om de skridt, forsvarsministeriet måtte tage 1 

nærværende sag. 

* Bestyrelsen vil fortsat opmærksomt 
aktivt som muligt følge udviklingen 
for alt personel så vigtige sag. 

b. Bestillingstillæg. 

og så 
denne 

OFO har i lighed med de øvrige organisa
tioner indenfor hær og søværn til samrådet 
indsendt forslag om ændring af de f. t. gæl
dende bestillingstillæg. Forslaget går i store 
træk ud på, 1 ) at der foreslås en generel for
højelse af alle grundbeløb. 2) at CHIFTK og 
CH/TRK samt cheferne for de operative fly
vestationer medtages i lønningslovens § 270, 
stk. 1 motiveret med de meget store ansvars
områder, der hører til disse tjenestestillinger. 

c. lnfanteriofficererne 

Spørgsmålet vedrørende flyvevåbnets infan
terilinies fremtidige forhold blev igen drøftet, 
idet det herunder især blev fremhævet, at man 
andt det utilfredsstillende, at der endnu ikke 
ar blevet givet infanteriliniens personel no
en orientering fra flyverkommandoens side 
m dens planer vedrørende de fremtidige tje
esteforhold. 

Bestyrelsen besluttede at søge foretræde for 
orsvarsministeren med henblik på overfor 
enne at gøre rede for situationen og organi
ationens synspunkter, samt søge sagens be
andling fremskyndet. 

Det besluttedes tillige at indkalde infanteri
dvalget til møde sagen vedrørende. (Det kan 
'lføjes, at mødet med ministeren vil finde 
ed den 3. november 1960. Red.) 

d. Uniformskommissionen. 

Det stadigt tilbagevendende spørgsmål om 
uniformskommissionens arbejde blev igen rejst 
og kunne som mange gange tidligere besvare5 
kort og negativt. Det besluttedes, at OFO nu 
skriftligt ville henvende sig til formanden for 
udvalget for at søge arbejdet i udvalget gen
optaget, efter at der nu ikke har været afholdt 
møde i udvalget i henved 1 ½ år. 

e. »Ledige n11mre«. 

Det fremgik .af et indlæg, at der er to 
oberstnumre, der ikke er besat og ikke har 
været det i henholdsvis 10 og 4 måneder. 

Bestyrelsen er opmærksom på forholdet og 
vil ved først givne lejlighed tage sagen op. 

f. Hospitalsindlæggelse af militært personel. 
OFO er af tjenestestederne blevet orienteret 

om, at forsvarsministeriet har udsendt et nyt 
direktiv, der giver regler for hospitalsindlæg
gelse, som synes at være i strid med de gæl
dende bestemmelser for hospitalisering og am
bulant behandling af flyvevåbnets militære 
personel. 

OFO vil undersøge konsekvenserne af de 
nye bestemmelser for så vidt angår organisati
onens medlemmer og om nødvendigt optage 
forhandling med forsvarsministeriet om sagen. 

PERSONELLOVEN 
OFO har den 12/9 sendt nedenstående skri

velse vedrørende forslag til ændring af lov nr. 277 
ef 18. juni 1951. __ (P1:rsonellet ved vternene, 
korpsene m. JL.) . 

1. Med ref. har FMN anmodet forsvarets 
personelorganisationer om at fremsætte sådan
ne forslag til ændringer i personelloven af 18. 
juni 1951, som de enkelte organisationer måt
te have. 

Således foranlediget skal organisationen af 
officerer i flyvevåbnet (OFO) tillade sig at 
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fremsætte nedenstående betragtninger, idet or
ganisationen ikke på nuværende tidspunkt har 
ment at kunne fremsætte konkrete forslag til 
affattelse af de enkelte §§, bl. a. ud fra det 
synspunkt, at organisationen idag er uden 
kendskab til det reelle grundlag for en sådan 
formulering. 

OFO går ud fra, at der vil blive lejlighed til 
at fremkomme med konkrete ændringsforslag, 
når forsvarsministeriets endelige udkast tilstil
les organisationen til udtalelse. 

2. Organisationen skal indledningsvis som 
sin opfattelse fremføre 

- dels nødvendigheden af, at der med den 
kommende personellov skabes grundlag 
for at gøre uddannelsen til linieofficer i 
værnene mere attraktiv, end tilfældet er 
og har været gennem adskillige år, 

- dels det meget ønskelige i, at man for
ud for vedtagelsen af en ny personellov 
foretager en undersøgelse af, om ikke 
tiden er inde til gennemførelse af en ra
tionalisering af den gældende personel
lovs forskellige befalingsmandsgrupper 
og en dermed forbundet på en ny vur-
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dering hvilende afgrænsning af arbejds
og ansvarsområder. 

3. Hvad det første punkt angår står det for 
OFO som en kendsgerning, at den faste offi
cers stilling - både som tjenestemand og som 
borger i løbet af de sidste 10-15 år - er un
dergået en mærkbar devaluering. 

Selvom lønningsloven af 1958 for en del af 
de faste officerer medførte en hårdt tiltrængt 
økonomisk bedring, fik dette naturligvis ingen 
indflydelse på den omtalte forringelse, der 
omfatter såvel de faste officerers tjenstlige vil
kår som deres sociale placering i samfundet. 

Den nævnte devaluering, der i særlig grad 
har ramt de lavere grader i officerskorpset fra 
kaptajn og nedefter, har bl. a. givet sig udtryk 
i den stadig ringere tilgang af interesserede og 
kvalificerede ansøgere til officersskolerne. 

4. Den under pkt. 2 nævnte undersøgelse I 
finder OFO især nødvendig på baggrund af 
forholdene indenfor flyvevåbnet, hvor usikker
heden med hensyn til de forskellige officers
kategoriers placering og ansvarsområder fore
kommer at være særlig iøjnefaldende, og hvor 
der navnlig i forhold til antallet af linieoffice-



rer beskæftiges et endog meget stort antal kon
traktansatte officerer af reserven. 

Der skal i denne forbindelse også peges på 
det uhensigtsmæssige i, at de eksisterende an
sættelses-, afskedigelses- og udnævnelsesfor
hold såvel indenfor de i den gældende perso
nellov omhandlede tre personelgrupper, som 
mellem disse grupper indbyrdes er væsensfor
skellige. 

5. Med foranstående betragtninger som bag
grund skal OFO i det følgende fremsætte de 
forslag og synspunkter, som organisationen 
mener bør få indpas i den kommende perso
nelordning og som - for en del af de frem
satte forslags vedkommende på længere sigt -
vil være medvirkende til opnåelse af den ge
nerelle forbedring og klaring af personelfor
holdene i forsvaret (flyvevåbnet), som anses 
for nødvendig. 

At visse forbedringer er tiltrængt på områ
der som f. eks. regulering af tjenestetid, place
ring i lønmæssig henseende, formindskelse i 
hyppigheden af kortvarslede forflyttelser o. 
lign., skal blot nævnes som faktorer af betyd
ning i denne forbindelse. 

6. Forslag og synspunkter. 

( a) Det må af personelloven frem gå, hvilke 
stillinger, der skal besættes med linieoffi
cers personel. Anvendelse af linieofficerer, 
officerer af reserven og officerer af spe
cialgruppen i flæng på ensartede poster 
bør ikke finde sted. Det er OFO's opfat
telse, at en anvendelse som den anførte 
har været og fremdeles er medvirkende 
til at fremkalde den devaluering, der er 
omtalt ovenfor. 

( b) OFO er principielt af den opfattelse, at 
gradsspredning bør undgås og må mene, 
at det bør fremgå af loven, at gradsspred
ning, hvor den ikke kan undgås, kun 
kommer til at omfatte 2 grader. 

c) OFO går ind for en ændring i den nu
gældende ordning således, at stillinger be
sættes svarende til en for det pågældende 
tjenesteomr3-de fastsat lønningsklasse fremfor 
som hidtil alene efter grad. 

( d) Det bør fastlægges, at enheder på rmder· 
afdelingsniveau i fredstid kommanderes 
af linieofficerer af ikke lavere grad end 
kaptajn og tilstræbes, at personel af sam
me grad anvendes som sagsbehandlere 
( sektionschefer o. lign.) i stabe. 

( e) OFO foreslår iøvrigt i denne sammen
hæng den n11værende kaptajnløjtnantgrad 
af skaffet samt majorgraden indført, såle
des at de laveste linieoff icersgrader får 
følgende udseende: 
Flyverløjtnant I - kaptajn - major. 

Forslaget tjener det dobbelte formål 
såvel indadtil indenfor forsvaret som ud
adtil i forholdet til offentligheden at be
fæste underafdelingschefens position samt 
at a' jourf øre danske gradsbetegnelser i 
forhold til de inden for Nato-organisatio
nen almindeligt anvendte gradsbetegnel -
ser. 

Det er ikke organisationens tanke at 
kombinere den foreslåede ordning med 
en lønmæssig forbedring eller med en 
ændring i det nuværende indbyrdes for
hold mellem graderne i værnene. 

( f) OFO foreslår aldersgrænsen for kaptaj
ner af linien i flyvevåbnet ændret således, 
at den til avancement forbigåede kaptajn 
kan få bevilget afsked med pension med 
det fyldte 45 år eller - hvis det fore
trækkes - kan forblive i stillingen til det 
fyldte 55 år. 

Som motivering for forslaget skal an
føres, at den nuværende kaptajnsstilling 
for flertallet af officerers vedkommende i 
realiteten er en slutstilling, og at det vil 
være en rimelig og for staten i økonomisk 
henseende overkommelig ordning at med
virke til en forbedring af sådant perso
nels muligheder for overgang til andet er
hverv på det tidligst mulige tidspunkt. 

Det skal bemærkes, at OFO er af den 
opfattelse, at aldersgrænserne for perso
nel af reserven og linien bør være de 
samme. 

(g) Uddannelsen til fast officer i flyvevåbnet 
bør med hensyn til va,·ighed bringes i 
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samklang med tilsvarende 11ddannelse i 
hær og søværn. En sådan foranstaltning 
vil formentlig medføre nødvendigheden 
af en omlægning af uddannelsen ved fly
vevåbnets officerskole, således at den 
kommer til at bestå af semestre med un
dervisning i teori med mellemfaldende 
praktisk uddannelse. 

OFO er ikke i stand til for nærværen
de at fremkomme med et mere detailleret 
ændringsforslag, men skal blot pege på 
den store betydning det har for den en
kelte, for standen som helhed og for om
dømmet i befolkningen, at uddannelsen 
får en varighed, som ligger på linie med 

de akademisk uddannede personelgrupper 
i de civile erhverv. 

( h) Udviklingen indenfor flyvevåbnet synes 
at pege på nødvendigheden .af, at der gi
ves adgang til 11ddannelse til linieoffice
rer for andre personelgmpper end flyver
liniens personel. 

OFO skal anmode om, at dette spørgs
mål må blive gjort til genstand for nøje 
undersøgelse. 

7. Organisationen skal sluttelig bemærke, at 
den er rede til en drøftelse af de ovenfor frem
satte forslag og synspunkter, såfremt ministe
riet måtte ønske en sådan. 

VERDEN RUNDT 

Forløberen for et verdensomspændende mi
litært og civilt kommunikationssystem, en ame
rikansk satellit med betegnelsen Courier 1 B 
blev den 4. oktober sendt i kredsløb omkring 
jorden fra forsøgsstationen på Cap Canaveral. 
Bæremissilet var en Thor-Able-Star. 

Satellittens båndoptager kan optage eller af
spille 68000 ord i minuttet. Dette er nok til, 
at den kan modtage, opmagasinere og atter 
aflevere et digert værk på ganske få minutter. 

Amerikanske teknikere mener, at satellitten 
kan klare Bibelen på ca. 12 minutter. 

Courier-projektet har haft en lidt omtumlet 
tilværelse. Til at begynde med optrådte det på 
linje med projekt Echo som et militært kom
munikationssystem, men blev i første omgang 
forladt til fordel for de mindre sårbare syste
mer, som det passive Echo-projekt består af. 

En overgang så det ud til, at tanken om at 
placere et system af aktive relæsatellitter i om
løb om jorden var opgivet, men fornylig med
delte det amerikanske forsvarsministerium, at 
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en opsendelse var umiddelbart forestående. 
Courier-satellitten har en direkte forgænger 

i den såkaldte Score-satellit, som det amerikan
ske flyvevåben sendte op i december 1958, og I 
som dengang var den tungeste genstand, der 
hidtil var sendt i omløb om jorden. 

Score-satellitten indeholdt båndoptagere af 
samme art, som nu er bragt i anvendelse med 
ekspresindlæsning. 

Ved den lejlighed benyttede præsident Eis
enhower satellittens relæsystem til at udsende 
et budskab til det amerikanske folk, på samme 
måde, som han nu har udnyttet Courier 1 B til 
at sende et personligt budskab til FN-general
forsamlingens præsident Frederick Boland. 

JENS JENSENS EFTF. 
VINHANDEL 

Grundlagt 1813 

lic-
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_i \lsidig, 
pålidelig 
Lui.der enh,,Ter 
operation ... 

Den moderne hærs mest pålidelige arbejdshest, A W. 660, 
transporterer alt - lige fra 69 fuldt udrustede soldater 
til 13 1 '2 short tons artilleripiecer, lastvogne og lign. Den 
store fragtdør agterude fremmer lastning af tropper og 
materiel; ophold for losning og lastning er reduceret 
til 20 minutter. A W. 660 er tryktæt overalt og er 
udstyret med fire Rolls-Royce Dart propel-turbine
motorer. Enkeltdele og systemer er blevet valgt med 
særlig henblik på nem vedligeholdelse, hvorfor luft
fartøjet kan flyve lange perioder mellem eftersynene. 
A W. 660 er absolut pålidelig under kampforhold og 
særlig velegnet til faldskærmsnedkastni ngs-operationer. 

HAWKER SIDDELEY AVIATIO N 
32 D11ke Street, St. James's - London S. W. J. 

TROPPETRANSPORT 

FRAGTTRANSPORT 

TRANSPORT AF 
FALDSKÆRMSTROPPER 

~~ 
TRANSPORT AF SÅREDE 

~PGk~ 
~EDKASTN~_:!~ 

~~~> 
LUFTLANDSÆTNING 

6
~KASTNING 

dd~ 

Repræsentant: Civilingeniør Mogens Hamung, Jens Kofodsgade 1, Københam K. 
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En 
militær-melding 
må aldrig 
gå tabt ... 
Signaltjenesten skal fungere usvigeligt 
sikkert - for det kan i givet fald være 
hele Danmarks integritet og frihed, der 
står på spil! -Derfor må felttelefoner, 
radiostationer etc. holdes i live af en 
sikker strømkilde, uanset hvor barske 
forholdene er. HELLES ENS tørele
menter er verdens mest pålidelige! 

DANMARKS FORSVAR 

C. W. S. Svineslagterier Afs 
HERNING OG SKJERN 
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Majorgraden! 
en detaille 

Forsvarets personelorganisationer har som bekendt 
for/ængst overfor forsvarsministeriet givet 11dtryk for 
deres principielle synsptmkter vedrørende den kom
mende personellov. 

Som det k1mne ventes, har det høje ministeri11m ik
ke i første omgang ment at kunne imødekomme alle 
de fremsatte ønsker, hvilket fremgår af det lovudkast, 
som i sin foreløbige ordlyd for tiden er til detailbe
handling hos organisationerne. - Man kan derfor for
mentlig i den kommende tid forvente en almindelig 
disktwion om /o-z;f orslaget, dets princip per, indhold og 
konsekvenser, såvel i den faglige presse som i dags
pressen. - Visse særstandp1mkter er faktisk allerede 
kommet til 11dtryk i dele af sidstnævnte. 

En af de ændringer forsvarsministeriet har afvist -
eller som man udll'ykker sig: har af stået fra - er et 
længe næret ønske om for hærens og flyvevåbnets ved
kommende at få a'jourført officersgraderne med vore 
allierede NATO-lande, derved at gradsbetegnelserne 
kaptajn og kaptajnløjtnant ændres til major henholds
vis kaptt1jn . Betegnelser som forsvarets myndigheder 
( hemnder forsvarsministeriet) gennem længere tids 
praksis selv har bmgt ( og har været nødt til at bmge 
for at sikre vedkommende danske officers placering i 
forhold til allierede officerer) i forbindelse med 11d
kommando til allierede stabe, deltagelse i udenlandske 
skoler eller k111's11s, deltagelse i NATO-møder, -øvel
ser o. lign ., samt tmder tjenesterejser til 11dlandet. 

Selv med dette kunstgreb er sit11ationen imidlertid 
11holdbar. Bl. a. sker det, at den danske gradsbetegnel
se ( for eks. kaptajn) fremtræder et eller andet sted i 
medfølgende dokmnenter, hvilket i bedste fald kan 
medføre, at vedkommende må af give alenlange forkla
ringer om forholdet og i værste fald, at han ligefrem 
kan komme 11nder mistanke ( på gmnd af navnelighe
den med det engelske »captain«) for at ville hæve sig 
et stykke højere op på rangstigen, end han tilkommer. 
»Hemmeligheden« vil iøvrigt ofte af sløres direkte af 
distinktionerne, idet tre små stjerner faktisk overalt i 
verden betyder »captain«. - Drejer det sig om en 
kaptajn af fl_yvevåbnet, bliver forvirringen til gengæld 
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komplet, derved at han jo er distinktioneret 
som en engelsk oberstløjtnant (wingcomman
de1). - Fattede De, kære læser, denne af
gmndsdybe tåbelighed: En dansk kaptajn, der 
går klædt ( destinktioneret) som en oberst
løjtnant, mens han på sit bedste engelsk prø
ver at overbevise sine omgivelser om, at han 
er en fin major. »Y 011 see! In Denmark we 
hat1e .... æh? .... øh?« .... »Nuts!« 

Intet tmder, at vore gode allierede af og til 
forfalder til at betragte os som LIDT 1mder-
11dviklede - på visse områder. 

Man må her hmke på, at det ikke alene er 
i forholdet til 11denlandske officerer disse tå
beligheder opstår. Tilsvarende sker mellem 
danske officerer indbyrdes, hvis de anbringes 
i 11denlandsk milie11. Tænker man sig, at en 
nybagt kaptajnløjtnant af søværnet og en kap
tajn af hæren, der måske står umiddelbart 
foran sin forfremmelse til oberstløjtnant, be
søger samme for eks. engelske militæretablis
sement, vil den rmge kaptajnlojtnant ( lie11te
nantcommander) blive anbragt i »Senior-Of
ficers MeSS<<, medens den ældre kaptajn ( cap
tain) ( tiden førnævnte k1mst greb) 11d en vi
dere betragtes som »/rmior-Officer«, og selv 
MED det omtalte k11nstgreb i anvendelse ( en 
tildelt »papirgrad« som major), vil han sta
dig blive betragtet som »/11nior to« den rmge 
kaptajnløjtnant. Det samme vil være tilf æl
det, hvis det drejer sig om en orlogskaptajn 
overfor en oberstløjtnant af hæren. - Det bør 
her fastslås, at dette ikke er teoretisk tanke
s pind, men realiteter, der har skabt - og 
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fortsat vil ktmne skabe - misforståelser og 
forviklinger for eks. 11nder danske officerers 
uddannelse på skoler i 11dlandet og (navnlig) 
under tjeneste i allierede stabe. 

N11 ønsker man altså øjensynlig ikke at ska
be fomdsætninger for at tmdgå disse uheldige 
og for personellet irriterende forhold ved at 
legalisere og lovfæste den hidtil anvendte I 
praksis og derved imødekomme et ønske, som 
yderligere er fremført med den sty,·ke der lig
ger i, at ca. 80 pct. af samtlige linieofficerer i 
forsvaret står bag. I 

Den givne be gmndelse. ». . . . hensynet til 
det ønskelige i at bibeholde den eksisterende 
parallelisering af graderne indenfor de tre 
værn«, forekommer spinkel. Det er i hvert 
fald svært at få øje på det - specielt inden 
for de danske værn - så af gørende nødven
dige i denne »parallelisering«, eftersom en 
sådan ikke findes noget andet steds. - Man 
kommer formentlig også sandheden nærmere, 
hvis man går 11d fra, at den egentlige årsag 
er, at man ikke har ønsket at gå imod de sær
interesser, der også på dette område gor rij 
gældende. 

Der er dog tid endnu til at »vinde et ny 
slag«, og 11anset at departementet ikke ha, 
været lydhørt, må det håbes, at ministeren vi 
være til at få i tale, så denne detaille, der be 
rører et overvældende flertal af forsvaret. 
samlede linieofficerskorps, men til gengælJ 
ikke koster staten andet end den nødvendig) 
tryksi1ærte for at få ændringen aftrykt i lo1 

ven, kan blive bragt i orden. 



Er vore problemer 

de samme som fortidens? 
~ Et tidsdokument. 

Nedenstående er f11ndet i flyverstabens analer og tilsendt »FLY
VEV ABNET « af KN E. Rechnitze,·, chef fo,· flyverstabens A-sek
tion. Dokumentet er skri·11et af daværende kaptajn af generalstaben 
(senere oberst) f. P. Koch, der den 26. maj 1917 fik certifikat som 
mititærfl;•ver og rom den 18. okt. samme ar blev ansat som leder af 
hærens flyvetjeneste og chef fat' flyveskolen. 

Selv om det i vis.re henseender er et tidstypisk dok11111ent ( bl. a. er 
originalen håndskrevet) hdr vi ment det af interesse at gøre en stør· 
re kreds bekendt med det, dels fordi det kan konstateres, at de mere 
generelle problemer ikke har ændret sig så meget endda, dels fordi 
en og anden nok vil nikke genkendende til de mere specielle forhold, 
som er omtalt. 

Kaptajn J. P. Koch til Raadighed for Over
kommandoen. 

Leder af Hærens Flyvetjeneste. 
Kjøbenhavn, Flyvepladsen, den 6/11 1917. 

Til Generalstaben. 

De Karakteregenskaber, der i Almindelig
ed kendetegner Flyverne er Uforf ærdethed, 

Snarraadighed, Ærgerrighed og Eventyrlyst, 
en ogsaa Ulyst til det daglige Arbejde og 
angel paa Stadighed overfor de mange dag

igdags Forhold, der stiller Krav om et jævnt, 
edholdende og tilsyneladende upaaagtet Slid. 

Disse saavel gode som daarlige Karakter-
ræk gør det særlig ønskeligt 

at Flyverne under den daglige Tjeneste hol
des under et kraftigere Tilsyn, end det i 
Almindelighed er nødvendigt, og 

at der blandt Flyverne udvikles en stærk 
Korpsaand og samtidig skabes en Tt'adition, 
der kan holde Virkningerne af Ærgerrighe
den og Æventyrlysten indenfor fornuftige 
Grænser og virke som en Spore overfor det 
daglige Arbejde og det jævne Slid. 

Den Opmærksomhed, som Flyverne vækker 
overalt, hvor de viser sig, baade paa Flyve
pladsen og udenfor denne, gør det nødven
digt, at de i alle Forhold, og vel navnlig hvor 
de udenfor Tjeneste viser sig paa offentlige 
Steder, optræder ganske ulasteligt og saa til
bageholdende som Forholdene tillader. Men 
netop Flyverne bliver i denne Henseende ofte 
sat paa en vanskelig Prøve, fordi det store 
Publikum, der villigt yder Dristigheden og det 
personlige Mod sin Hyldest, ofte gør dette 
paa en Maade, der stiller betydelige Krav til 
Flyverne om Takt og Maadehold. 

Den store Mængde, der ikke har Lejlighed 
til at lære at kende den Glæde og Tilfredsstil
lelse, der følger med Følelsen af at beherske 
en farlig Situation, ved i Almindelighed ikke, 
at en sund og naturlig Æventyrlyst er Flyver
nes vigtigste Drivfjeder, og forstaar endnu 
endnu mindre, at en kold og klar Hjerne er 
den første Betingelse for, at Flyveren kan fø
le nogen virkelig Glæde over at beherske Fa
ren. 

Mængden er derimod tilbøjelig til at tro, at 
en sygelig udviklet Ærgerrighed og Lyst til at 
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vække Opsigt driver Flyveren, og .at han ved 
stimulerende Midler fremkalder en kunstig 
Courage og sløver sin Forstand, inden han vo
ver sig op i Maskinen. 

Hvor ofte er ikke det betegnende Spørgs
maal blevet rettet til mig, om det virkelig var 
sandt, at Flyverne, forinden de gik op, drak 
sig det fornødne Mod til! 

Jeg har ønsket at fremdrage dette Forhold 
for .at vise, hvor stor Betydning det har, at 
Flyverne optræder med tilbageholdende Maa
dehold navnlig ved de mangfoldige Lejlighe
der, hvor de i Tjeneste eller som Privatperso
ner færdes ude blandt Befolkningen. En ud
fordrende Optræden eller Mangel paa Maa
dehold vil uundgaaeligt - selv om det kun 
drejer sig om ganske faa Tilfælde - føre til, 
at Flyverne faar et ufortjent slet Rygte og mi
ster Befolkningens Sympati. 

Men er det saaledes nødvendigt at stille 
særlige Krav til Flyverne om Takt og Maade
hold, saa er Følgen ogsaa den, at disse Egen
skaber maa søges udviklede og vedligeholdte, 
og det bedste Middel hertil er utvivlsomt at 
skabe en stærk Korpsaand og en god Tradi
tion. 

Herfor er Betingelserne i Øjeblikket meget 
daarlige, først og fremmest fordi Arbejdsfor
holdene er de slettest mulige. 

Det er under Krigsforhold tilstrækkeligt, at 
en Flyver kan føre sin Maskine, udføre Smaa
reparationer, betjene Vaabnene, signalere, te
legrafere, fotografere og har fornøden mili
tær Indsigt til at forstaa, hvad han under en 
Rekognoscering ser. 

Under Fredsforhold maa der stilles langt 
videregaaende Krav, dels fordi Flyveren først 
gennem en indgaaende Forstaaelse af de fysi
ske Betingelser, der er bestemmende for Flyv
ningen, vil være i Stand til at vurdere de For
hold, hvorunder han virker og derigennem 
undgaa eller formindske Faren ved Flyvnin
gen, men dels ogsaa fordi navnlig et lille 
Land, for ikke at sakke agter ud paa Flyve-
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væsenets Omraade, nødvendigvis maa drive 
det teoretiske Studium af Flyvningen saavidt, 
at man sikkert kan følge Udviklingen i Udlan
det gennem den faglige litteratur. Dette kræ
ver i Virkeligheden en ingeniørmæssig Ud
dannelse til Aeroplankonstruktører .af enkelte 
Flyvere samt for alle Flyvere elei;nentære 
Kundskaber i Matematik, Fysik, Sprog, Fly
veteknik, Motorlære, Monteringslære, Meteo
rologi m.m. 

Det vigtigste i Flyveruddannelsen er natur
ligvis Føringen af Maskinerne. Uddannelsen 
heri er imidlertid, paa Grund .af den betyde
lige Fare for Liv og Materiel, der er forbun
det med at lade Begyndere styre Maskinerne, 
udelukkende henvist til at finde Sted under de 
gunstigste Vejrforhold. Efterhånden som Fly
verne opnaar Sikkerhed i at tumle de lang
sommere Maskiner, gaar de over til at flyve 
de hurtigere; men hver Gang en Flyver saale
des prøver sig frem paa en for ham ny Ma
skine, maa dette nødvendigvis ske under de 
bedst mulige Vejrforhold. 

Dette særlige Forhold medfører, at Perio-1 
der med de gunstigste Vejrforhold maa udnyt
tes til det yderste, for .at man overhovedet skal 
kunne naa det første og vigtigste, nemlig so
lid Færdighed i at føre Maskinerne. Naar 
Vejret er godt, maa og skal der flyves, og al 
anden Undervisning maa midlertidig lægge 
til Side. 

De gunstigste Vejrforhold indtræffer som 
oftest om Morgenen umiddelbart efter Solopl 
gang og sent om Eftermiddagen. Derimod vil 
det ofte midt paa Dagen, selv i den køiigJ 
Aarstid, være farligt at holde Øvelsesflyvnin~ 
paa Grund af »Varmeuroen« i Luften ( »Var· 
meuroen« skyldes, at Terrainets enkelte Dele 
opvarmes forskelligt efter Overfl.adens Be, 
skaffenhed. Terrainoverfladens ulige Varme 
grad meddeler sig til de nederste Luftlag 
Luftlagenes Ligevægt forrykkes herved, og de 
opstaar lokale Strømninger og Hvirvler, de 
kan spores indtil ca. 600 m Højde, undt.agel 
sesvis endnu højere). 



Det er selvfølgelig Lærerens Skøn, der er 
: afgørende for, om Vejret tillader Øvelses
vning eller ikke, og ikke den enkelte Fly· 
es. Skal Lejligheden til Øvelsesflyvning om 
orgenen ikke forspildes, er der derfor kun 

t at gøre, nemlig befale samtlige til Uddan
else værende Flyvere og fornødne Mekani
ere og Arbejdsmandskab til at møde paa Fly
epladsen ¼ Time før Solopgang ( naturligvis 

under Forudsætning af, at der er Maskiner og 
Benzin til Raadighed) . 

Tillader Vejret da ikke Flyvning, maa Fly
verne kunne beskæftiges paa anden Maade, 
hvad der, som Forholdene nu er, i Almindelig-

hed er umuligt, dels fordi Værkstederne først 
begynder Arbejdet Kl. 7,00 Form., og dels 
fordi Skolen mangler Undervisningslokaler og 
Undervisningsmateriel, Læsestue m. m., og 
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dels endelig fordi man først, naar Flyvningen 
opgives, skal til at sende Bud i Byen efter en 
Lærer til teoretisk eller anden Undervisning. 
Følgen har været, at Flyverne ved mangfoldi
ge Lejligheder, hvor Vejrforholdene umulig
gjorde Flyvning, har været henvist en Pseudo 
Beskæftigelse, der i Virkeligheden var ensbe
tydende med en demoraliserende Lediggang. 
Som oftest er de blevet befalede til at følge 
Arbejderne paa Tøjhusværkstedets Filial -
hvis dette var .aabent paa den paagældende 
Tid af Døgnet. Men her; hvor Mekanikere og 
Svende, saavel i Hotorværkstedet som i Mon
teringshallerne, arbejder under et stort per
sonligt Ansvar, kan det selvfølgelig i Almin
delighed ikke tillades, at uøvede og uansvar
lige Folk giver en Haand med i Arbejdet. For 
en ukyndig Mand er imidlertid Udbyttet ved 
blot at se paa Arbejdet af meget ringe Værdi. 

Saaledes som Uddannelsesforholdene nu er, 
vilde de, hvis det drejede sig om Gennem
snitsmennesker, kunne betegnes som i høj 
Grad uheldige. Tager man Hensyn til de for 
Flyvere i Almindelighed karakteristiske Egen
skaber, der i ganske særlig Grad opfordrer til 
at udnytte de gode Karaktertræk og dæmme 
op for de daarlige, maa Forholdene siges at 
være utaalelige og demoraliserende. 

Der er i Virkeligheden kun et Middel til at 
raade Bod paa den højst betænkelige Tilstand, 
nemlig at bygge en Kaserne til Brug for de 
ikke fuldt uddannede Flyvere, for enkelte Læ
rere og Mekanikere og for det fornødne Ar
bejdsmandskab, og samtidig udstyre Kasernen 
med Husholdningslokaler, Skolestuer, Biblio
thek, Læseværelser m. m., med Skoleværkste
der for Motorpasning og Montering, med 
Gymnastiksal, fotografisk Laboratorium, Ra
diotelegraf station og Administrationslokaler. 

Fordelene ved Kasernen vil efter det foran
staaende være let at forstaa: 

En time før Solopgang vækker V .agten den 
jourhavende lærer, der afgør, om der skal fly
ves eller ikke. I bekræftende Fald purres Fly
vere, Mekanikere og Arbejdsmandskab ud, der 
indtages Morgenmaaltid, Maskinerne gøres 
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klar, og Flyvningen begynder ved Solopgang 
Tillader Vejret ikke Flyvning, purres de1 

ud til en i Forvejen fastsat Tid, og drivei 
praktisk eller teoretisk Undervisning eller 
Selvstudium (Lektielæsning) i Skolelokalerne. 

Tvinger Vejrforholdene til at afbryde Fly
veøvelserne, har man straks Selvstudiet og 
Skoleværkstederne, Radiotelegrafstationen, La
boratoriet og Gymnastiksalen at ty til og be
høver ikke at spilde Tiden. 

Som Forholdene nu er, har en teoretisk Un
dervisning vist sig praktisk uigennemførlig. 

Indkaserneringen vil imidlertid tillade en 
saa fuldstændig og sikker Udnyttelse af Mor
gen- og Aftentimerne til Flyvning, at der in
tet vil være til Hinder for en nogenlunde re
gelmæssig teoretisk Undervisning midt paa I 
Dagen. Timesedlen kan være lagt i Forvejen 
og kan følges, hvorved det vil være muligt at 
knytte professionelle Lærerkræfter udenfor 
Skolen til denne. Uregelmæssigheden vil kun 
bestaa i, at Eleverne i Perioder med gunstigt 
Vejr ikke altid vil kunne overkomme at forbe
rede sig grundigt til Timerne. 

Med Kaserne og Skoleundervisning som her 
skitseret vil man formentlig kunne naa at ud
danne en Flyver solidt i Løbet af ca. 3 Aar. 
Som Forholdene nu er, er den enkelte Flyver i 
mange væsentlige Spørgsmaal ganske henvist 
til ved egen Hjælp og egne Midler at faa en 
nødtørftig Uddannelse. I et stort Antal Til
fælde faar han den simpelthen ikke. 

P o u I P e t e r s e n . T o b a li s I a b r III e r 
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Det er ikke formeget sagt, at der ikke for 
Tiden findes nogen militær Skole, hvor Ka
serne og Skoleundervisning er mere paakræ
vet end ved Hærens Flyveskole. 

Hvad en saadan Skole vilde betyde for 
Korpsaand og Tradition, behøver vel ikke nær
mere at paavises. Jeg skal derfor her nøjes 
med at henvise til Korps.aanden i Søofficers
korpset, til Herlovianersamfundet, Soraner
samfundet, det under Dannelse værende Ord
rupianersamfund m. fl. 

For den praktiske Gennemførelse af det 
foran skitserede Forslag til Bygning af Kaser-

Ordning bærer hen. Spørgsmaalet om en efter 
fornuftige Principper organiseret Uddannel
sesanstalt for Flyvere er imidlertid til en vis 
Grad uafhængig af Forsvarets Ordning, idet 
man med Sikkerhed kan gaa ud fra, .at Flyv
ningen i Fremtiden vil paakræve Statsmagtens 
Kontrol ganske uanset Udviklingen af de mili
tære Forhold. Et fornuftigt Hensyn til det 
fremtidige militære Flyvevæsen kræver blot 

at Kasernen og Skolen indrettes saaledes, at 
den kan rumme det Antal Elever, som Til
gangen til Hæren antagelig vil kunne kræ
ve, samt 
at man drager Omsorg for, at der er Betin-

!. Rk. f. V: 
2. Rk. f. V: 

C. C. Larsen, Botvcd, Sætter-Lassen, Arlyng, Koch, Kofoed-Jensen, Bjarkov. 
Leo Sørensen, F. V. Møller, Vallenttncr, Andersen, Ferslev. 

3. Rk. f. V: Andersen, Erlind, Herschend, H. 0. Hansen, E 0. Møller, Harald J. Hausen. 

e og Skolebygning kommer bl. .a. i Betragt
ing, om man ikke derved foregriber Flyve
æsenets Organisation og bringer denne ind i 
t Spor, der senere kunde vise sig at være min
re heldigt. Tidspunktet til at lovfæste Flyve
æsenets Organisation er næppe inde, men 
ør formentlig udskydes, indtil man, efter 
rigens Afslutning, kan danne sig et rimeligt 

køn over, hvor Spørgsmaalet om Forsvarets 

gelser til Stede for en senere Udvidelse af 
Skolen. 

Regner man, .at der til Kjøbenhavns Forsvar 
vil paakræves 100 Maskiner, og at det til Brug 
for den øvrige Del af Forsvaret vil behøves 50 
Maskiner, vil det være nødvendigt til enhver 
Tid at kunne disponere over 150 vel uddan
nede Flyvere. 
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Regner man endvidere, at en Flyver som 
Gennemsnit vil kunne bruges ved indtræden
de Mobilisering indtil 3 Aar efter fuldført 
Uddannelse ved Skolen, og at han efter 1 Aars 
Skoleuddannelse er anvendelig som Militær
flyver, faar man for den brugbare Flyver et 
Tidsrum af 5 Aar, i hvilke han vil være an
vendelig til Krigstjeneste. 

Den aarlige Tilgang til Skolen kunde her
efter ansættes til 150:5 = 30 Elever, hvad der 
for 3 Aargange vilde give ialt 90. Hertil maat
te der vistnok lægges et passende Tillæg for 
Decrementet, hvorved Elevantallet vilde kom
me op paa noget over 100; men paa den an
den Side kan man sikkert gaa ud fra, at en 
Del af Eleverne vil møde med saadanne For
kundskaber, at de vil kunne aflægge de befa
lede Prøver paa kortere Tid end 3 Aar og 
derfor vil kunne finde Anvendelse som tjenst
gørende ved de udenfor Kjøbenhavn værende 
Flyverdetachementer, forinden de 3 Aar er 
gaaede. 

Herefter skulde man da, hvis Skolen bereg
nedes til et Elevantal paa 90, være paa den 
sikre Side. 

Det er vistnok ikke udelukket, at man for
søgsvis kunde basere Skolen paa en 2-aarig 
Uddannelse, navnlig hvis man vilde gaa til at 
kræve en teoretisk Adgangseksamen. Herved 
vilde da det samlede Elevantal kunne sættes 
til 70. 

Jeg ser som foran nævnt ikke, hvorledes 
man skal kunne komme udenom Kaserne og 
rationelt ordnet Skole, naar man indenfor en 
rimelig Tid skal kunne give Flyveren en for
svarlig Uddannelse. Man maa i den Henseen
de ikke sammenligne med Forholdene i de 
krigsførende Lande, hvor Flyverne efter et 
Par Maaneders Uddannelse sendes til Fronten 
for her yderligere at uddannes i kortere eller 
længere Tid efter den enkeltes Anlæg, inden 
de gaar over til den egentlige Krigstjeneste. 
For de krigsførende Magter spiller det Tab i 
Personel og Materiel, der er en nødvendig 
Følge af den altfor korte og forcerede Ud
dannelse, en saare ringe Rolle. Hvad der, tvun-
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get af Omstændighederne, for dem er for
svarligt, vilde i mangfoldige Tilfælde være 
ganske uforsvarligt for os. 

Naar jeg har anset det for min Pligt alle
rede nu at fremkomme med mine Tanker om, 
hvorledes Flyveruddannelsen i store Træk bør 
anlægges, ligger det i, at jeg anser de nuvæ
rende Forhold for saa uheldige, at det er nød
vendigt at søge at raade Bod derpaa ved øje
blikkelige, midlertidige Foranstaltninger, selv 
om det besluttes straks at tage mit foran skit
serede Forslag op til praktisk Gennemførelse. 
Det vil saaledes være nødvendigt straks at ind
rette Kontorlokaler, Læsestue og Arbejdsvæ
relse paa Flyvepladsen, at oprette Messer for 
Officerer og Underofficerer og vistnok ogsaa 
at bygge en Radiotelegrafstation; desuden maa 
en almindelig Reparation af Restaurationsbyg
ningen anses for paatrængende nødvendig. I 
Forslag herom vil komme i de nærmeste Dage. 

Omfanget af disse midlertidige Foranstalt- I 
ninger vil imidlertid i nogen Grad være af
hængig af, hvor lang Tid der maa paaregnes, 
inden Kaserne og Skolebygning kan staa fær
dig til Brug. 

Jeg skal endnu bemærke, at Bygning af 
Kaserne og Skole og de derved tilvejebragte 
gunstige Arbejdsforhold, selvfølgelig ikke er 
de eneste Midler, man har til at tilvejebring9 
sund Korpsaand og god Tradition. Hvad de~ 
videre vil kunne gøres er imidlertid Smaatin9 i Sammenligning hermed og vil formentli~ 
komme af sig selv. Jeg skal eksempelvis blot 
nævne, at Flyverkorpset bør være en organisa· 
torisk Enhed, en selvstændig regnskabspligtid 
Afdeling, hvis Personale, saalænge det ikk~ 
kan bære sin egen særlige Uniform, dog bø1 
være kendetegnet ved et fælles ydre Mærk) 
paa Uniformen. 

Jeg beder sluttelig Generalstaben lade de a 
mig her fremsatte Tanker og Paastande under 
kaste en nøje Undersøgelse. Jeg tvivler ikk 
om, at Generalstaben derigennem vil komm1 
til det Resultat, at Forholdene maa ændres. 

f. P. Koch. 



1f OL E. ]. Harder 

Er sessionbehandlingen 
gammeldags? 

Af det hold unge mænd, der årligt fremstil
es for sessionerne, kasseres gennemsnitligt 22 
xt. 

Dette betyder reelt, at hver femte mandfolk 
i landet bærer på en skavank, der gør ham 
uegnet til soldatertjeneste. 

Tidligere udskrivningschef E. S. Sand har 
udtalt, at mindst en trediedel vil kunne »red
des«, såfremt der i en kommende anordning 
for udskrivning antages moderniserede syns
punkter, bl. a., såfremt der for flere tjeneste
gruppers vedkommende i højere grad end tid
ligere blev lagt vægt på nyttetjenestens særeg
ne krav. - -

Men denne betragtning forudsætter helt 
naturligt varierende krav til fysiske ydelser og 
præstationer under den grundlæggende uddan
nelse (rekrutskole) . 

Anordningen om det værnepligtige mand
skabs tjenstdygtighed m. v. af december 1954 
foreskriver som bekendt 11 gruppetjenestegre
ne. Disse er i rækkefølge: 

1. Søværnet a og b, 
2. Fodfolket a og b, 
3. Livgarden a og b, 
4. Pansertropperne a og b, 
5. Artilleriet a, b og c, 
6. Telegraftropperne a og b, 
7. Ingeniørtropperne, 
8. Forsyningstropperne a og b, 
9. Flyvevåbnet a og b, 

10. Civilforsvaret a og b, 
11. Hjemmeværnet. 

Betegnelserne a, b og c er særklassifikatio
ner som f. eks. ved pansertropperne, hvor a 
foreskriver legemlige kvalifikationer for mand
skab til vognbesætninger (panservogns-, 

kampvogns- og opklaringseskadroner), og b 
foreskriver kvalifikationer for ledsagemand
skab til panservogns- og opklaringseskadroner 
samt mandskab til motorba.tailloner. - For 
tjenesteklasse 5 gælder a for mandskab til let 
luftværnsartilleri, b: let og middeltungt felt
artilleri samt c: tungt feltartilleri og tungt luft
værnsartilleri osv. osv. 

Tjenesteklasse 9, der omfatter flyvevåbnet, 
deles op i mandskab henholdsvis til special
tjeneste a og til infanteritjeneste b med grup
pevedtegningerne FLY og FLYM. Kvalifika
tionerne for a angiver bl. a., at der kræves op
vakt mandskab, som er i stand til at udholde 
kortere marcher og løb uden større oppakning. 
Synsstyrke med korrektion ikke under 6/12 på 
bedste øje. Og b som for mandskab til fodfol
kets motoriserede kompagnier, nemlig kraf
tigt, men ikke for tungt mandskab med gode 
fødder og ben. 

Det er altså meget brede klassifikationslini
er, der stort set kun giver mulighed for en 
grovsortering. Men under alle omstændighe
der fordres en normal sundhedstilstand og ik
ke ganske ringe fysiske minimumskrav. 

For ikke at gå i kedsommelige detailler skal 
det blot anføres, at regulativet for bedømmel
sen af de værnepligtiges tjenstdygtighed eks
empelvis anfører skavanker som platfodethed, 
stærkt udtalt skævhed i rygsøjlen og adskillige 
andre ydre defekter som uakceptable. Og un
ge mennesker, således udstyrede ttanset høje 
åndelige begavelsesmæssige fortrin, anses for 
at være uskikket til al krigstjeneste. 

Specielt her er moderniserede synspunkter 
på sin plads, idet tjenstdygtighed i et moder
ne motoriseret, teknisk højt udviklet og på vis-
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områder elektroniseret forsvar stiller andre 
mere differentierede krav til dets værne

gtige udøvere end tidligere. - De discipli
!re fordringer har ligeledes ændret sig. Den 
'elttkkende pø. baggmnd af eksercits indøve
. disciplin rækker ikke nok. Linieartaktikkens 
.ge er forbi. Mulighederne for atomkrigsfø
lse stiller krav om udstrakt bevægelighed, 
!r forudsætter udvidet nærmest total motori
:ring. Dette betyder, at der for en ikke ringe 
ut af det værnepligtige mandskab fordres 
1edført teknisk viden og indsigt, krav til 
?rogkundskaber og i langt højere grad end 
agensinde tidligere, at de værnepligtige be
idder et åndeligt og moralsk beredskab, der 
:an tilfredsstille ønsket om selvtænkning og 
ornuftig vurdering. 

Blot den udstrakte motorisering forudsæt
:er et meget stort antal motorvognsførere, som 
;elvstændigt skal kunne udføre en dermed 
forbunden alsidig virksomhed. - Ikke nok at 
kunne føre en motorvogn af den eller hin ty, 
pe, men motorvognsføreren skal også kunne 
finde vej i ukendt terrain ved dag som ved 
nat, selvstændigt foretage den fornødne slø
ring, i givet fald kunne foretage mindre repa· 
rationer og meget andet. I modsætning til de 
oprindelige hestepassere, staldfolk og ryttere 
fordres her en specialviden, hvor fomddannel
se ofte er et mindstekrav inden udtagelsen. -
Den tyske forbundshær regner med, at omtrent 
hver anden soldat må kunne føre motorvogn. 

En helt ny faktor i den moderne militære 
uddannelse stiller fordringer til en mulig 
atomkrigsførelse. Blot foranstaltningerne til 
soldatens personlige beskyttelse må han selv 
kunne træffe. Han m!J. ogs!J. have indsigt i sin 
egen situation som et led i en demokratisk sam
fundsorden med fornøden forståelse af den 
livsform og det livssyn, der begmnder dette 
system. 

Løsningen af opgaver - ikke mindst de 
teknisk betonede - forudsættes i mindre grad 
f en indekserceret blind lydighed end af en 
øjt udviklet loyalitet og trang til under de 
anskeligste og mest ubehagelige kampforhold 

at gøre sin pligt. På en fremtidig slagmark vil 
soldaten ikke kunne påregne at skulle støtte 
sig til en udførlig ordre på hvert trin af op
gaven, men må forstå ( og finde) sin plads i 
enheden udfra forudgående indøvelser og op· 
læring og i høj grad hvilende pø. indsigt. Ofte 
må han handle efter egen overvejelse og på 
ansvar. 

I forbindelse med den hastige udvikling af 
moderne våben, der i sig selv kræver en me
get omfattende kunnen og viden af hensyn til 
den hensigtsmæssige betjening, forudsættes til
stedeværelsen af særligt teknisk og videnska
beligt materiel, såsom varslingsstationer, ild
ledelsesmateriel, radar, forbindelsesvirksomhe
der med signalapparatur af meget forskellig 
art, lydmålemateriel, fototeknik og meget, me
get andet. 

Her er områder, hvor kravene til værneplig
tigt personel i særlig grad stiller fordring om 
eksakt viden og kunnen, en ikke ringe intel
lektuel standard, samt i væsentlig grad til ind
sigt, vurderingsevne, fædrelandssind og udpræ
get loyalitet. - Hvorimod kravene om stærk 
fysik, harmonisk legemsbygning, højde, bryst
mål, mindre flade fødder, hule tænder o. m. 
m. vel nærmest er uvæsentlige under det sær
lige hensyn, at disse folks plads på slagmarken 
er som betjenere af apparaturer i operations
centraler, på signalkontorer, højere komman
docentraler og stationer i underjordiske bun
kers og ministerier. Altså stationær tjeneste, 
hvor bevægelser til fods, infanterikamp i åbent 
terrain og stormtropsvirksomhed m. m. for
mentlig næppe vil kunne forekomme. 

Det er med sø.danne perspektiver og under 
sø.danne fremtidigt mere og mere specialisel'e• 
de forudsætninger, at de nuværende 11dskriv
ningS1"egler kan have svært ved at holde trit 
med udviklingen. 

Og det er formentligt rimeligt allerede på 
nuværende tidspunkt at pege på dette forhold. 

En forsvarslovgivning har fundet sted, og 
den bygger ikke på forældede tanker, men på 
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11ye ideer i takt med tidens udvikling. - V el 
nok vil man på mange områder forsøge sig 
med fast personel, men den lovpligtige værne
pligt er sandelig ikke opgivet. - Og uanset 
det ønskede forholdstal mellem værnepligtige 
og frivillige vil udskrivningen, sessionsbehand
lingen og fordelingen til tjenestegrene stadig 
være en forudsættende nødvendighed. Endda 
jo færre værnepligtige, des bedre må de være. 

Derfor dette i tilknytning til udskrivnings
chef ens bemærkninger. En trediedel af de kas
serede ( de 22 pct.) må kunne finde egnede 

for forsvaret ved den stedlige kassationskom
mission, fordi kassationsreglerne tog merf 
hensyn til mandens bentøj end hans hjerne• 
mæssige og karaktermæssige anvendelsesmulig
heder. 

Dette blot et oplæg til en diskussion, om 
hvorvidt udskrivningsreglerne - ja måske 
endda sessionsbehandlingsproceduren nu bør 
tages op til revision med henblik på en hen
sigtsmæssig strømlinethed. 

Iført den bare skjorte, registrering af bryst
mål, højde, vægt og medførende en eventuel 

Session ! 

pladser i forsvarets tjeneste og derved bl. a. 
også lette den efterhånden vanskelige slutfor
deling, når den værns- og våbenvise grund
militære uddannelse for hvert hold er tilende
bragt, men her synes under alle omstændighe
der på det nuværende grundlag at mangle en 
særlig gmppe for tjenstdygtighed, hvor netop 
specialister med særlige forudsætninger, og 
hvor de fysiske krav er mindre påkrævede, kan 
indgå. Og mangen en af delingschef eller re
krutskolechef ved, at under denne proces er 
yderligere adskillige værnepligtige gået tabt 
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lægeerklæring, et fremsat ønske om våbenart, 
en kortvarig lægeundersøgelse, en kort vurde
ring af kyndige mænd, modtager den unge 
mand afgørelsen om hans fremtidige tilhørs
forhold til forsvaret. Bortset fra en intelligens
testning gennemføres hele processen på 3-5 
minutter. Og når den endelige fordeling sene
re har fundet sted i forhold til værnenes be
hov, og den unge mand har modtaget sin ind
kaldelse, er sagen endeligt afgjort!!! 

I andre europæiske lande har man for 
længst indset, at udstrakt specialisering ford-



r en gennemgribende udvælgelsesprocedure 
,r at kunne tilfredsstille den fornødne eff ek
vitet i værnenes arbejde. En for stor spildpro
nt under sessionsbehandlingen, for dårlig 
inyttelse og forkert .anvendelse af værneplig-

tige efter indkaldelsen, samt den uro og det 
undervisningsspild ved de mange kassationer, 
som finder sted under den grundmilitære ud
dannelse, er en dyr historie på mange måder. 

E. f. Harder. 

_li __ - __ T===E ==K ==N==I S==K=====N===Y===T 

Af KL ]. Skjøth 

Grænselagskontrol 
Under flyvningen er et fly som bekendt på

virket af fire kræfter: Vægt (tyngdekraft), op
drift, motorernes trækkraft og luftmodstand. 
Ved flyvning ligeud med konstant hastighed 
er vægt=opdrift og trækkraft = luftmodstand. 
Hvis man ønsker at flyve hurtigere i samme 
højde, må man enten forøge trækkraften eller 
nedsætte luftmodstanden. For de fleste flys 
vedkommede vil det være ret begrænset i hvor 
høj grad, man kan forøge trækkraften, både af 
1ensyn til at motorernes maksimale ydelse er 
egrænset og af hensyn til brændstofbehold
ingen. 

Det mest rationelle vil være at nedsætte el
er forsøge at nedsætte luftmodstanden. Denne 
r bygget op af to væsensforskellige elementer: 
en modstand, der forårsages af bevægelsen af 

t fast legeme igennem luften ( trykgradient-
odstand +gnidningsmodstand), og som vok

er med hastigheden og den inducerede mod
tand, der populært kan siges at være den straf, 
an betaler for at få opdriften, der bærer flyet. 

Størrelsen af den inducerede modstand aftager, 
når hastigheden vokser. 

Da man stadig ønsker opdriften, vil man 
ikke kunne undgå den inducerede luftmod
stand, og da man også er mest interesseret i 
flyvning med høje hastigheder, vil det være 
nærliggende at undersøge problemerne om
kring den luftmodstand, der skyldes flyets be
vægelse gennem luften, eller profilmodstanden 
lidt nærmere. 

Profilmodstanden og .af denne især gnid
ningsmodstanden er knyttet til det såkaldte 
grænselag, der er en meget tynd »pude« af 
luft, der omgiver et fly under dets flugt gen
nem luften. Grænselaget, der hviler direkte på 
flyets overflade, dannes af luft, hvis hastighed 
nedsættes på grund af flyets passage gennem 
den, og som derfor har en lavere hastighed 
end den frie luftstrøm i nogen afstand fra fly
et. Strømningen i grænselaget er jævn eller 
laminar ved planernes forkanter og forårsager 
her en meget lille gnidningsmodstand. Imid
lertid »rives« grænselaget ret hurtigt løs fra 
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flyets overflade, og luftstrømmen i det bliver 
turbulent, hvorved gnidningsmodstanden øges 
betydeligt. Se fig. 1. 

Hvis man kunne gøre grænselaget omkring 
hele flyet laminar, ville man nedsætte profil
modstanden og dermed den samlede modstand 
i en sådan grad, at nye muligheder i retning af 
øget rækkevidde, højere hastigheder eller læn
gere flyvetid ville ligge åbne. 

Et vellykket forsøg på at få grænselaget un
der kontrol er f . eks. udført af Northrop-fa
brikkerne. Princippet, der fremgår af fig. 2, er, 
at man ved hjælp af en kompressor suger luf
ten ind gennem hårfine slidser i planernes og 
eventuelt kroppens overflade, hvorved man op
når, at luftstrømmene i grænselaget forbliver 
laminar. 

Fig. I 

På denne måde regner man med at kunne 
forøge et flys flyvetid eller rækkevidde med 
50 pct., hvis »grænselagskontrol« indføres på 
vinger og haleparti, og med næsten 100 pct., 
hvis hele flyet underkastes »grænselagskon
trol«. Foreløbig er der udført 300 vellykkede 
prøveflyvninger med en F-94 jager, der var 
udstyret med en »grænselagskontrol« som vist 
på fig. 2, og Northrop har netop afsluttet kon
trakt med den amerikanske regering om en ny 
række forsøg. 

Et forbløffende praktisk resultat på dette 
område blev fornylig opnået af Northrop fa
brikkerne under prøveflyvningen med en 
C-130, Hercules, på hvilket et »grænselagskon
trol-system« var etableret. Dette system er mu• 
ligvis noget forskelligt fra det ovenfor be
skrevne, muligvis en kombination, idet det 
fremgår, at »Hercules-systemet« involverer ud
blæsning af »High Speed Air« over flaps og 
styreflader, hvorved opdrift og styrbarhed ved 
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lave hastigheder forøges helt ekstraordinært. 
Den fornødne udblæsningsluft kommer fra en 
lille jet-motor, der til dette formål er installeret 
i en særlig motorgondol under hver vinge. 

Fig. II 

Under prøverne viste det sig, at flyet kunne 
starte på mindre end 250 m og at landings
afløbet ikke var over 150 m, ikke meget mere 
end tre gange flyets længde. - Som det blev 
sagt: »Flyet svævede mod jorden som et edder
dun på en vindstille dag«. 

NYT ENGELSK FLY 
I den senere tid har der i dagspressen været 

forlydende fremme om, at Vesttyskland og 
England forberedte et samarbejde på det vå
bentekniske område. Samarbejdet skulle især 
samle sig om tre emner: - En ny tank, der 
skulle opfylde de krav, en fremtidig krig med 
anvendelse af taktiske atomvåben ville stille ti l 
mobilitet og slagkraft - konstuktionen af nye 
missiltyper, der sikkert vil blive af taktisk art, 
og endelig - et nyt jagerfly, der skulle kunne 
opfylde kravene under en atomkrigs vilkår. Om 
dette fly, der formodentlig er TSR2, er der 
fremkommet en række enkeltheder. 

Det er tanken, at TSR2, der vil blive et su
personisk fly, skal afløse den velkendte Can
berra. Da flyet vil blive udstyret til at medføre 
såvel kernevåben som konventionelle våben, 
har man her et fly, der kan anvendes under 
alle de forhold, en eventuel krig kan frembyde. 
Selv om ingen officielle detaljer er fremkom
met, vil kravene til et jagerfly, der skal kunne 
operere effektivt omkring 1970-75 være: Ha
stighed i stor og lav højde henholdsvis M2, S 
og 1,5; taktisk rækkevidde mindst 1000 sømil 
operativ tophøjde over 60000 fod. Samtidif 



vil man, da bide taktiske og strategiske kerne
våben nu er fremstillet i så stort et antal, at 
:ler kan blive nogen til overs til angreb mod 
flyvepladser, sikkert kræve, at flyet skal kunne 
,tarte og lande lodret, (VTOL) eller i hvert 
fald kunne starte og lande på meget korte start
baner, evt. landeveje. (STOL). 

Udviklingen af flyet er overdraget de to 
engelske firmaer, Vickers-Armstrong Ltd. og 
English Electric A viations Ltd., medens moto
ren skal fremstilles af Bristol-Siddeley Engines 
Ltd. 

Det er givetvis ikke tilfældigt, at disse to 
firmaer overdrages konstruktionen af dette fly. 
English Electric har fremstillet Fighter Com
mand' s nyeste fly, P.lB Lightning, der i øje
blikket er ved at komme i eskadrilletjeneste, og 
som fuldt bevæbnet har opnået en hastighed på 
Mach 2. Ligeledes var det jo English Electric, 
der i sin tid fremstillede Canberra-flyet, der vel 
er et af de bedste fly, England nogensinde har 
haft. 

Da TSR2 skal anvendes s!vel til jagerbom
beropgaver som til luftforsvars- og rekognosce
ringsopgaver, må det være i besiddelse af gode 
fl>:"eegenskaber i alle højder, og også på dette 
felt har begge firmaer stor erfaring. Vickers 
med Swift, der anvendes i 2. taktiske luftstyrke 
i NATO's midtregion, og Scimitar, der er ta
get i anvendelse .af den engelske flåde. English 
Electric har indhøstet stor erfaring vedrørende 
flyvning i lav højde med Caberra B ( 1) 8. 

Motoren, der installeres i TSR2, vil sikkert 
blive en specialbygget Olympus-motor. Alt i 
alt vil TSR2 blive et fly, der vil bidrage meget 
til at forlænge den bemandede jagers »levetid«. 

D.a det erfaringsmæssigt tager ca. fem år at 
udvikle et fly og da en flytype normalt ikke af
skrives som operationsduelig på mindre end 
fem-seks år, kan det uden videre forudses, at 
TSR2 vil »leve« i det mindste et stykke ind i 
70'erne. 

· · ·· --:; Deres nærmeste konsulent i: 

\ ~ OPEL REKORD 
""-r;: 

ij KAPTAJN 
' 1 

... ~~OPEL VAREVOGN 
;r,~JI VAUXHALL 

BENT VESTERGARD 
Thorupgård alle 8 

TLF. 7145 95 

• VI HAR OGSÅ FINE BRUGTE OK-VOGNE 
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IN THE SERVICE 
OF THE R.C.A.F. 
Although the Otter carries 
twice the payload for much 
longer ranges . . . it still 
duplicates the outstanding 
performance of the world 
famous Beaver (L20). 

* Now in Quantity Production 
for Commercial Operators and 
the Royal Canadian Air Force. 

D5412 

Repræsentative in Denmark: C. Thielst, St. Kongensgade 118, Copcnha~cn 



~T LÆSERBREV! 
Fra OL P. Stilling, administrationsofficer på FSN SKRYDSTRUP. 
har »Flyvevåbnet« modtaget nedenstående indlæg. OL havde ønsket 
mdlægget optaget tmder »OFO orientering«, hvilket dog af selvfor
klarlige årsager ikke har k11nnet lade sig gøre. Vi bringer derfor ind
lægget som et læserbrev, da vi - indlæggets ånd og tone ganske 
11fortalt - natttrligvis ikke ønsker at tilbageholde det, men tvært
imod ser hen til, at der med dette indlæg som 11dgangsp1mkt kan 
opstå en meget ønskelig og forhåbentlig 11db;1tterig diskrmion om 
»Flyvevåbnet« og dets forhold . En disk11ssion, som det ikke på an
den måde hidtil har været mulig at fremkalde. 

ENDELIG! - i bladets nr. 7/1960 fore
wmmer det første stof, som kan kaldes egent
.ig medlemsbladstof, nemlig »OFO-oriente
ring« - velkommen til denne rubrik! 

For ikke at skuffe bestyrelsens håb om, at 
medlemmerne fremtidig vil tilkendegive deres 
mening om bestyrelsens afgørelser, vil jeg ger
ne her fyre et af de første skud .af: 

Det var et fejlgreb, at OFO erhvervede bla
det FLYVEV ABNET. 

Jeg ved, at jeg har mange hag mig, når jeg 
udtaler, at det slet ikke var et sådant organ, 
der tænktes på, da kravet før i tiden lød om 
skriftlig, løbende medlemsorientering - næh, 
det var såmænd blot lidt duplikeret nyheds
stof om OFO's sejre i dens kampe mod de 
uforstående myndigheder o. lign., man ønske
de at læse om, - måske med en fast rubrik 
med månedlig nyt fra uniformskommissionen. 

I stedet har vi fået et sterilt, næsten inter
esseløst, tidsskrift i et overdådigt udstyr, der 
nemt kan konkurrere med jubilæumsskrifter 
og andre udgydelser, der har værdi ud over 

dgivelsesmåneden. 

Enhver, der har beskæftiget sig med blad
dgivelse, ved, hvor svært det er - måned 

for måned - at tilvejebringe læseværdigt 
tof, når redaktionen kun består af amatører, 

der også har andet at bruge den kostbare fri
tid til. 

Mon ikke dette var den egentlige årsag til, 
at bladet i sin tid var til salg: En rigt fistende, 
næsten påtrængende ivrig, annoncekilde stod i 
skærende modsætning til en yderst trægt dryp
pende hane med interessevækkende læsestof? 

Nu står FL V officerskorps moralsk s.ammen 
med det medlem, der har påtaget sig ansvars
havende redaktørs utaknemmelige job, i an
svaret for et værdigt indhold, medens annon
ceekspeditionen varetages af en flyverløjtnant 
af reserven, - ganske tankevækkende kon
stellation - ikke? 

Hvad er det i øvrigt, der får et menigt med
lem til at føle ubehag ved at modtage bladet? 
Jeg skal prøve at opremse nogle af anstøds
stenene: 

I. Navnet. Vort medlemsblad - eller et hvil
ket som helst andet blad - kan ikke hedde 
det s.amme som det værn, det har tilknyt
ning til. Det er højst pretentiøst; og det er 
også farligt. Tænk, hvis en illoyal dagspres
se f. eks. misbruger vendingen: »Flyvevåb
net udtaler«, eller »Flyvevåbnets standpunkt 
er .... « o. lign. -
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2. Misbmg af værnsmærket. I fuld harmoni 
med misbrug af værnsbetegnelsen går mis
bruget af flyvevåbnets værnsmærke. I blå
øjet modstrid med al etik (og k.f.f). Navn 
og mærke tilsammen må give udenforstå
ende en falsk, respektindgydende rislen ned 
ad rygraden. Om det så er det korsbånd, 
bladet forsendes i, findes vort agtede 
værnsmærke der i smuk forening med en 
adresse nede ad Køge Landevej til. 

3. Misbrug af FLV gradsforkortelser. Medens 
jeg er ved korsbåndet, kan jeg ikke afstå fra 
at give udtryk for mit personlige mishag 
med, at min organisation tilsender mig sit 
blad under anvendelsen af værnets forkor
telse for min grad, - jeg savner næsten 
mit stamnummer! Tænk, hvad et postbud, 
der har været på bierstube i Tyskland en
gang, kan få ud af en adresse som f. eks.: 
HR OB E. R. SCHULTZE! 

4. Annoncerne. Hovedmassen af annoncerne 
er fra annoncører, der, såvidt jeg kan se, 
ikke kan gøre sig håb om at sælge deres 
produkter til medlemmerne. Min gamle 
vogn kan bestemt ikke køre på J. P. 4. -
Med vort energiske skattevæsen i tankerne 
kan baggrunden for velviljen dog anes; -
bladets økonomi er stadig en hemmelighed, 
ligeså oplagstallet, men jeg erindrer at ha
ve set udtalt i et bestyrelsesreferat, at bla
det nok skulle vise sig at blive et aktiv for 
OFO. Hvis der her tænkes på et økonomisk 
aktiv, finder jeg, at tiden er inde til at be
tragte OFO's finansielle mål nøjere. Det 
kan ikke være en officersorganisations for-

mål også at være formueskabende - ejhel· 
ler at presse månedskontingentet ned ved 
velvilje fra værnets leverandører i form af 
støtteannoncer. Lad os dog som officerer 
holde fanen højt og af egen lomme betale, 
hvad sammenhold koster. 

5. Stoffet. Hvor må det være svært at være 
redaktør. Der er vist ikke mange skrivelyst
ne, skarpe penne i FL V officerskorps. Der 
er derimod mange »andre fagblade« at slås 
med om fjernkendingsstof. - Spørgsmålet 
er, om der overhovedet er behov for OFO's 
udbredelse af flyfagligt stof - medlemmer
ne får det jo fra mangfoldige andre kilder 
- tjenstlige som private. Og sagligt tjene
stemandsstof dækkes jo på fortrinlig måde 
af SAMRADET. Så, ærligt talt, var vi ikke 
bedre tjent med den upretentiøse, duplike
rede meddelelse? 

Jeg stopper her og sparer lidt krudt til se
nere brug. 

Hvad må konklusionen af det forebragte 
være? 

Ja, jeg kan ikke se anden udvej end at fo- 1 
reslå snarligt ophør. Man taler om bladdød. 
Lad så os foretage et bladselvmord. Med en 
læserkreds på et par hundrede kan ingen sag
kyndig bebrejde de oprindelige initiativtagere 
dette udfald. 

Og så lad os medlemmer betale begravelses
omkostningerne som bod for udvist passivitet, 
dengang da købet af bladet kom for. 

P. Stilling. 

OG EN KORT KOMMENTAR 
Bagklogskab er jo ikke langt fra at være 

et nationalt kendemærke som dog - at døm
me efter ovenstående ( de mange der står bag) 
- altså synes særlig stærkt repræsenteret på 
og om FSN SKRYDSTRUP. I det mindste 
forlød der ingen indsigelser fra FSN repræ-
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sentanter i OFO kompetente forsamlinger, 
hverken på det repræsentantskabsmøde, der i 
sin tid nedsatte et informationsudvalg til at lø
se den bundne opgave at søge at overtage »Fly
vevåbnet« eller i de bestyrelsesmøder, hvo 
udvalget - ved undertegnede red. - løbend 



ienterede bestyrelsen om forhandlingernes 
~madskriden og som skridt for skridt god
ndte de trufne dispositioner. 

Udtrykket »amatør« bør man omgås med 
,rsigtighed. Som modsætning til »prof essio
~l« (her : udlært, uddannet, skolet) finder 
~t anvendelse i en lang række forbindelser, 
,m man næppe generelt kan være tjent med 
: opfatte som nedsættende. 

Der er næppe mange, der har beskæftig et 
.g med bladudgivelse, så erfaringcområdet 
er er formentlig ret snævert. Øjensynlig mod 
>L forventning kan det altså konstateres, at 
. er endnu i dette flyvevåben findes idealister, 
,er ikke viger tilbage for at sætte noget ind 
- selv den hellige fritid - for en overbe
•isning eller en sag, man tror på. 

For ikke yderligere at anstrenge OL fanta
;i, skal det oplyses, at der lå ganske andre 
wnkrete årsager til grund for salget. Arsager, 
;om det daværende bestyrelsesmedlem fra FSN 
3KRYDSTRUP ville have kunnet oplyse OL 
::>m, såfremt man havde fundet det relevant at 
søge sådan oplysning før indlægget blev skre
vet. 

Med hensyn til »Flyvevåbnet«s indhold 
henvises til lederen i nr. 8, og hvad den »tan
kevækkende konstellation« angår, s! kræver 
det vist en særlig knyttet tankegang for at 
fo rstå, hvad der menes. 

Vedrørende de specielt anførte ankepunk
er kun dette: 

d 1 og 2. 

Dette forhold har naturligvis været gen
stand for nødvendige forhandlinger mel
lem OFO's daværende formand og fly
vevåbnets myndigheder inden overtagel
sen. 

!øvrigt betyder etik sædelære (ifølge 
Berlingske ordbog), s! det er vist også 
misbrug - om det er blåøjet kan vi lade 
stå hen. 

ad 3. 

OFO's »officielle« medlemsliste har væ
ret udgangspunkt for postvæsenets frem
stilling af adressografplader, men natur
ligvis kan dette ændres, hvis der er et ge
nerelt ønske derom. 

ad 4. 

Hvis økonomien er en hemmelighed, må 
det være fordi FSN SKRYDSTRUP's re
præsentanter efter sidste repræsentant
skabsmøde undlod at hjembringe et ek
semplar af det der fremlagte regnskab 
for vedk. relevante regnskabsperiode . 
Oplagstallet er 700, men påregnes ned
sat til 600 fra næste årgangs begyndelse, 
som følge af nedgang i medlemstallet. 

ad 5. 

Naturligvis er det svært at være redak
tion, som det er svært at være så meget 
andet, når man må savne de midler ( den 
støtte), der er nødvendige for at gennem
føre den stillede opgave med godt re
sultat. Det blev udtrykkelig fastslået ved 
overtagelsen (se nr. 5, 1959) at en kom
bination mellem fagblad og organisati
onsblad ville blive tilstræbt i fremtiden. 
Hertil skal føjes, at undertegnede vecJ 
sidste repræsentantskabsmøde forsøgte af 

få en diskussion i gang netop om tids· 
skriftets indhold. Det lykkedes først efter 
grove provokationer og først så langt in
de i »eventuelt«, at ingen havde tanke 
for andet end at få mødet afsluttet. De 
bemærkninger, der blev fremsat var imid
lertid så spredte, at de ikke angav noget 
holdepunkt for at ændre på den linie, der 
var lagt allerede med det først udsendte 
nr. i okt 1959. 

Hvad OL's konklusion angår, skal det blive 
interessant at se - gennem den forhåbentlig 
kommende diskussion og senere p! det ordi
nære repræsentantskabsmøde - i hvor høj 
grad de frembragte synspunkter har bærekraft. 

H.G.P. 
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VERDEN RUNDT 

NEW YORK: »Bendix Aviation Corporation« 
er pr. 1. juni 1960 omdannet til »The Bendix 
Corporation« for at understrege selskabets sta
digt voksende omfang på nye felter som for 
eksempel elektronik, misiler, rumfart og in
dustri. Disse virkefelters forskelligartethed har 
gjort det nødvendigt for selskabet at gøre op
mærksom på, at det ikke er begrænset til luft
fart alene. Bendix har i øvrigt hovedkontrakten 
ved fremstillingen af T ALOS missilet, der er 
i produktion som hovedarmering for flådens 
nye missil-krydsere. Selskabet har også hoved-

kontrakten for EAGLE, flådens nyeste luft
til-luft våben. Desuden leverer selskabet dele 
til de fleste andre DS-missiler, herunder POL
ARIS, MINUTEMAN, ATLAS og TITAN. 
Og det spiller en vigtig rolle i MERCURY pro
jektet ( de Forenede Staters program for opsen
delse af det første menneske i rummet), ~g 
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STEER projektet ( et program for opsendelse 
af satellitter i kredsløb tusinder af kilometer 
over jorden til brug som relæstationer mellem 
Air Force jorstationer og fly). Til STEER 
projektet arbejder selskabet på at skabe og ud
vikle et kommunikationssystem uden statiske 
forstyrelser og interferens, som vil tillade to
vejs radio kontakt mellem kommandocentra
lerne og bombefly på globale misioner hvor
somhelst. Bemærkelsesværdigt indenfor selska
bets virksomhed på den militære flyvnings om
råde er endvidere udviklingen af auto-pilot ud-

styr til for eksempel verdens første supersoni
ske bombefly B-58 HUSTLER. 

Bendix deltager også i regeringens atorr 
energi projekter og har spillet en vigtig roll 
ved fremstillingen af styremekanismerne til de 
atomdrevne undervandsbåde og den atomdrev 
ne missil krydser LONG BEACH. Selskabe 

I 

I 
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~mstiller desuden SONAR og andet u-bllds
lstyr. De erafringer, der er indvundet ved 
·ltagelsen i Elli.dens atomkraftprogram, pllreg
:r selskabet at komme til at anvende i udvik-
1gen af USA's nyeste atomkraftprojekter til 
r, missiler og rumfartøjer. 

[ARIETTA, Georgia: En 100 tons QB-47 
Jmbemaskine har gennemført sin første prø
!flyvning uden besætning ombord fra Eglin 
isen. Turen varede 4 timer og 12 minutter 
g af sluttedes med en perfekt landing i start
avnen. 

QB-47 er verdens største drone. Den blev 
prindelig bygget hos Boeing, men er nu om
ygget til den nye opgave hos Lockheed Air
raft. På turen blev den dels dirigeret f r.a jor
en dels fra en T-33 jettræner. 

Den store dronemaskine holdt sin kurs nøj
gtigt på hele turen og adlød omgående alle 
nstrukser. Ved landingen kom maskinen ind i 
:raf tige vindstød og fik ordre til at gøre endnu 
·n runde, før den landede. Ogsll denne del af 
>perationen var yderst vellykket. 

Medens dronen befandt sig over den mexi
canske bugt, blev der affyret et Bomarc missil 
nod den. Maskinen blev hele tiden fulgt af 
angtrækkende radar, der afleverede informa
:ioner om maskinens fart, højde og position til 
elektronhjernen. 

ONDON: Den administrerende direktør for 
ir W. G. Armstrong Withworth Aircraft Ltd., 
r. H. M. Woodhams, har besluttet at trække 

ig tilbage fra sin post efter 3 7 års virke i den 
tore engelske flyvemaskinfabrik. Han er en 
f den engelske flyvnings pionerer, idet han 
!lerede i 1908 fik asættelse hos E. V. Ham-
ond i Brookland. Mr. Woodhams har ind

ilget i at fortsætte som medlem af selskabets 
estyrelse. 

EW YORK. Spørgsmil.let om menneskets til
agevenden fra en ekspedition i det ydre rum 
r noget af det, der beskæftiger vore dages 
meksperter mest. Nu har den amerikanske 

ingeniør John H. Quillinan fra General Elec
tric foreslået, .at man, før rumkabinen forlades, 
skulle indspinde sig i en kokon af skumplastic, 
der ville beskytte mod den stærke varme, der 
udvikles ved farten gennem atmosfæren. 

I det øjeblik, det bliver nødvendigt at for
lade rumskibet, iføres man uden på rumdragten 
med iltforsyning etc. et overtræk af plastic, der 
har indbygget tanke med plasticskum og en 
mixer. Først .antændes en raket, der sender 
manden tilbage mod jorden, hvorefter plastic
overtrækket pustes op, og rummet mellem 
overtrækket og personen fyldes med plastic
skum, der bliver hllrdt udad og derved beskyt
ter mod friktionsvarmen. 

På det tidspunkt, atmosfæren nås, udløses 
en faldskærm, der automatisk river plasticbe
klædningen af hænder og fødder i 10 kms 
højde for at lette landingen sil meget som mu
ligt. 

I diskussionen om dette problem indgllr også 
et forslag om, at der indføres en bestemt radio
frekvens til udsendelse af nødsignaler fra rum
skibe, som man allerede kender det i skibsfar
ten. Dette redningssystem er det simpleste, der 
endnu er blevet beskrevet. 

PALO ALTO, Californien. Under arbejdet 
med Discoverer satellitterne har Lockheed Air
crafts teknikere ogsll fået fremstillet en »rum
mets sekretær«, der følger med på turen ud i 
himmelrummet. Den har fået navnet »Jean jr.« 

Det er en miniature båndoptager, der er i 
stand til at optage 1.2 milioner informationer 
i minuttet og gengive dem 18 gange hurtigere, 
end de er modtaget. Modtageren er specielt 
konstrueret til at arbejde i de intervaller, hvor 
der ikke er radioforbindelse mellem jorden og 
satellitten. l det øjeblik, der igen er kontakt 
pr. radio, .afleveres hele lektien til modtagere 
på jorden. 

NEW YORK. For første gang er det lykkedes 
at drive en jetmotor på atomkraft. Eksperi
mentet blev gennemført med en noget modifi
ceret General Electric J-47 motor på den arne-
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rikanske atomenergi-kommissions prøvestation 
ved hjælp af en stationær atomreaktor. 

Man har senere foretaget det samme ekspe
riment med to J-47 jetmotorer samtidig, hvor 
atomreaktoren var placeret i et horisontalt 
plan. Denne prøve varede ialt 120 timer, hvor
af de 65 timer foregik non-stop for begge mo
torer. 

General Electric fortsætter nu sit arbejde 
med .at anvende atomkraft i flyvemaskiner, 
idet selskabet er ved at udvikle en atomkraft
motor, der vil give flyvemaskiner næsten ube
grænset aktionsradius. Atomkraft som frem
driftskilde vil være ideel for maskiner, der 
anvendes som strategiske bombere, til recog
noscering og afskydning af missiler. 

NEW YORK. Alle tiders sikkerhedsrekord tr 
blevet sat af General Electric's medarbejdere, 
der arbejder på Hanford atomstationen i Rich
land, staten Washington. De 8000 medarbej
dere har siden d. 12. januar i år haft ialt 10 
mill. arbejdstimer uden et eneste invalideren
de uheld. 

På Hanford stationen har man meget bed
re sikkerhedstal end andre steder i den ame
rikanske industri. Ved den sidste opgørelse 
var der kun 0,0 uheld pr. mill. arbejdstimer 
mod 6,47 i gennemsnit for hele industrien. 

NEM YORK. De amerikanske luftstyrker har 
overdraget General Electric den opgave at la
ve planer til en rumdragt, der tillader menne
sker at påtage sig manuelt arbejde i det ydre 
rum. 

En række videnskabsmænd og eksperter på 
rumforskningens område er blevet sat ind på 
denne opgave, idet manden i rumdragten un
der sit arbejde skal være beskyttet mod kos
miske og van Allen stråler samt både varme 
og kulde i det lufttomme rum. 

Det vil også blive krævet, at manden i rum
dragten skal kunne bevæge sig rundt på yder
siden af det rumfartøj, han er sendt op med, 
eller på den rumstation, han arbejder på at 

24 

samle. Man vil derfor også prøve at finde ud 
af, hvordan man i rumdragten kan »indbygge« 
et drivkraftsystem, så han kan manøvrere uden 
for rumfartøjet. 

Rumdragten skal selvfølgelig også have for
syninger af luft, føde og vand, ligesom man 
må have konstrueret et advarselssystem, hvis 
hans udstyr skulle svigte eller andre farer op
stå under arbejdet. 

NEW YORK. Bayerische Motorenwerke og 
den belgiske Fabrique Nationale har til Gene
ral Electric afgivet en foreløbig ordre på 13½ 
mill. dollars for råmaterialer og halvfabrikere
de dele til konstruktion af jetmotorer J-79 til 
de Starfighter jagere, der skal bygges på licens 
i Belgien og Vesttyskland. 

!alt skal der bygges 600 Lockheed F-104G 
jagere i Vesteuropa, men den første fase af 
dette byggeprogram omfatter kun 96 motorer 
hos BMW og 82 i Belgien. Leverancerne skal 
begynde i de første måneder næste år. De to 
europæiske fabrikker er samtidig gået ind i et 
samarbejde, hvorved de forsyner hinanden 
med forskellige af motorernes komponenter, 
så man også på denne måde kan opnå bespa
relser. 

SEWART, Tennessee. En af det amerikanske 
luftvåbens piloter, løjtnant George Nagy, harl 
sat en enestående rekord på Grønlands in<l-

1 
landsis. Han har foretaget skilanding over 200 
gange med sin store Lockheed C-130 transportjJ 
maskine. 

Løjtnant Nagy er flyver i de amerikansk 
luftstyrkers 61. troppetransporteskadrille, det: 
i de sidste år har fløjet forsyninger både ti 
bygningen af radar-stationerne i Grønland o 
til Sydpolen. I sommer har eskadrillen alene ti 
DEW line i Grønland fløjet næsten 1 mill. kg 

Siden 1957 har løjtnant Nagy ført C-13 
maskiner i luftvåbnet, og han har i.alt 1.6oJ 
flyvetimer i denne maskintype. I det tidsrunl 
har han tilbagelagt en strækning på ove/ 
772.500 km, eller mere end turen fra jordet 
til månen og retur. 



SANTA MONICA, Calif. Til arbejdet på den 
fortsatte forskning og videreudvikling af Nike 
Zeus antiraket-raketten har Douglas Aircraft 
Company fået en bevilling pli. 420 millioner 
kroner, meddeler præsidenten, Donald W. 
Douglas jr. 

Den nævnte sum er Douglas fabrikkernes 
andel af en tillægsbevilling på 1,6 milliarder 
kroner, som den amerikanske hær har givet 
firmaet Western Electric Company til den 
fortsatte udvikling af Nike Zeus i de næste 
12 mllneder. 

Western Electric Company er hovedentre
prenør, og Bell Telephone deltager i forsk
ningsarbejdet. Douglas har fået sin del af ar
bejdet gennem Bell. 

stelse og sporing af ballistiske raketters 
sprængladninger, det kan skelne mellem vir
kelige sprængladninger og øvelsesraketter, og 
det kan lede Nike Zeus raketten og fll den til 
at ødelægge sprængladningen. Den gør det 
angribende våben virkningsløst uden at forår
sage skade på de områder, der forsvares. 

Der foretages stadig forsøg og prøver på 
White Sands raketstationen i New Mexico, og 
fremtidige forsøg vil også blive foretaget i 
Californien, Ascension øen i Atlanterhavet og 
Kwajalein Øen i Stillehavet. 

SANTA MONICA, Calif. I øjeblikket har 
Douglas fabrikkerne i Californien for mere 
end 35 millioner kroner arbejde med ombyg-

Raketafskydning 

Douglas andel i Nike Zeus programmet 
mfatter udviklingen af selve projektilet, 
åndteringen af dette samt udstyret til ud
kydning og afprøvningen af dette. 

Nike Zeus er det eneste system, som er sat 
arbejde til brug for USA's forsvar mod in

erkontinentale ballistiske raketter. Det er end
u ikke i serieproduktion. 

Systemet anvender fremskudte radarstatio
er og elektroniske regnemaskiner til stedfæ-

ning af 16 DC-7C luftlinere til fragtflyvema
skiner. 

Ordrerne omfatter følgende: Alitalia ( Ita
lien) 2, BOAC (England) 2, Japan Air Lines 
2 og Riddle Air Lines (USA) 10 (plus senere 
7). 

Omkostningerne for ombygningen varierer 
noget alt efter de krav, som de respektive luft
fartselskaber stiller, men gennemsnitlig ligger 
prisen på 2.240.000 kr. pr. luftfartøj. 
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Når ombygningen er foretaget, vil DC-7C 
fragtmaskinerne kunne medføre indtil 17.230 
kg betalende last ved hastigheder på op til 
560 km/t. Med 9.500 kg betalende last har 
DC-7C fragtversionen en rækkevidde på over 
6.440 km. 

Den tryktætte DC-7C kabine har 1.420 m3 

lastrum. Ændringen består i en rydning af det 
normale passagerudstyr, anbringelse af store 
lasteluger både foran og bagved vingerne 
samt indbygningen af et specielt gulv, som 
kan bære den tunge last. 

Douglas har tidligere sluttet kontrakt med 
American Airlines, United Air Lines, Pan 
American-Grace Airways og KLM vedrørende 
ombygningen af 24 luftfartøjer af DC-7 typen. 

ATLANTA, Georgia. Verdens første jet-ma
skine, specielt bygget til privatflyvning, Lock
heed JetStar, er nu ved at gennemgå prøver 
til opnåelse af de amerikanske myndigheders 
luftdygtighedscertifikat. Man venter, at de 
første maskiner kan afleveres i begyndelsen af 
1961. 

Prøverne gennemføres med de første fem 
produktionsmodeller, medens nr. 6 anvendes 
til statiske prøver, og man er nået langt med 
hele prøveprogrammet. JetStar nr. 18 er alle
rede kommet ind på det endelige samlebånd. 

Den nye privatmaskine vil kunne gøre 880 
km i timen og får kraften fra fire JT-12 mo
torer, der er monteret i fuselagen agter. Den 
kan medføre 8 passagerer og en besætning på 
to mand. 

De første to prototyper har allerede været i 
luften i 1.300 timer svarende til en flyvedi
stance på ca. 1 ¼ mill. km. 

BURBANK. Det kongelige australske luftvå
ben har gennem det amerikanske luftvåben 
indkøbt 12 P2V-7 Neptune maskiner, som 
Lockheed Aircraft skal aflevere i de fire før
ste måneder af 1962. Australien har .allerede 
en del Neptune maskiner, men af en tidligere 
type. 
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Neptune er i brug i talrige af den frie ver
dens lande som anti-ubåds maskiner - for
uden i USA også i Japan, Canad.a, Frankrig, 
Holland, Brazilien og Argentina. Den er den 
militærmaskine, der har været i stadig produk
tion længst tid, idet Lockheed begyndte at byg
ge den i 1944. I 1946 satte maskinen verdens
rekord i distanceflyvning uden påfyldning -
fra Perth i Australien til Columbus, USA, 
18.080 km i eet stræk. 

TORONTO, Canada. Den største varehus
koncern i British Commonwealth, T. Eaton 
Company, bliver det første canadiske selskab, 
der kommer til at flyve med en privatmaskine 
af typen Lockheed JetStar. Maskinen vil blive 
leveret fra Lockheeds Georgia-division i Mari
etta i midten af 1961. 

Den største del af Eaton Company"s flyv
ning foregår mellem øst- og vestkysten i Ca
nada, men man tager også flyvemaskiner i 
brug for ture ned i USA. For øjeblikket dis
ponerer Eaton over en DC-3 og en de Havil
land Beaver maskine. 

BURBANK, Calif. Den amerikanske flåde har 
til Lookheed Aircraft afgivet endnu en kon
trakt på 53 mill. dollars (350 mill. kr.) af den 
nyeste u-båds patruillemaskine P3V-1, der er 
den militære version af Lockheeds prop-jet 
Elektra pass.agermaskine. Hermed har flåden 
bestilt for ialt 127 mill. dollars (885 mil!. kr.) 
af denne maskintype. 

Prototypen har allerede gennemført en lang 
række prøveflyvninger, og man venter, at den 
første produktionsmodel vil være færdig i be
gyndelsen af marts. De sidste maskiner af den
ne ordre vil blive leveret i slutningen af 1962. 

P3V-1 får kraften fra fire Allison turbiner. 
der er i stand til at yde ialt 18.000 hk. Med 
640 km i timen kan den patruillere havet 01 
kan på en enkelt flyvning afsøge ialt 960.00 
kvadratkilometer for fjendtlige u-både. 

Som våben medfører den torpedoer, rakette1 
og dybvandsbomber, og kabinen findes er 



,r kommandopost med det nyeste elektroni
= udstyr. Der er dobbelte radar-antenner, 
m tillader afsøgning af havet hele horison-
1 rundt, og maskinen er udstyret med store 
,servationsvinduer i begge sider for og ag-

Træfsikkerheden fra denne maskine vil bli
. væsentlig større end fra maskiner med 
=mpel-motorer, idet vibrationerne er bragt 
!d til et minimum. Samtidig vil patruille-tje
:sten også blive betydelig mere økonomisk 
1d før. 

Tyske F-104 

ONN: Vesttyske teknikere har opfundet en 
rlig anordning, der skal advare piloterne i 
t tyske luftvåbens nye Lockheed Starfighter 
gere, når de nærmer sig grænsen til Østtysk
nd. 

Ved en pressekonference udtalte brigadege
neral Arthur Paul, at et af de problemer for 
det vesttyske luftvåben er at holde piloterne 
uden for grænsezonen mod øst. «Med en så 
hurtig jagermaskine - den kan gøre mere end 
2550 km i timen - kan man komme hurtigere 
derind, end man tror«, sagde han. Den nye 
anordning placeres i cockpittet og giver en ad
varsel til piloterne, når de nærmer sig grænsen. 

Under pressekonferencen fløj general Josef 
Kammhuber med den første Lockheed Star
figther F-104, der er samlet i Vesttyskland. 
Testpiloten Robert Faulkner, fløj den 63-årige 
general med en hastighed over lydens, og han 
nød turen. 

Teknikerne målte lyden fra Starfigtherens 
General Electric J 79 motor, og den viste sig 
ikke højere end fra F.84, som for tiden bruges 
som træner for det tyske luftvåben. 

NEW YORK. Convair har prøvefløjet en ny 
type af passagermaskinen 880, der har fået be
tegnelsen 880-M. Den nye type, som får kraf
ten fra fire General Electric CJ-805-3 jet mo
torer, adskiller sig fra den sædvanlige model 
ved, at vingernes forreste del, kaldet slats, kan 
skydes frem og er gjort bevægelige, så de kan 
sænkes og hæves samtidig med flaps på vin
gernes bagkant. 

Convair 880-M vil på grund af denne nye 
konstruktion kunne starte og lande meget hur
tigere. Der er 4 slats på hver vinge, 2 mellem 
motor-nacellerne og 2 på vingernes yderste 
stykke. 

SØNDRE STRØMFJORD. En af det ameri
kanske luftvåbens Lockheed C-130 maskiner 
stationeret i Søndre Strømf jord har været på 
en ambulance-flyvning for at redde livet for 
en 9 år gammel eskimodreng. Den 62 tons 
tunge prop-jet maskine fløj 1750 km til Re
solute bugten 500 km fra Nordpolen, hvor 
den landede tæt ved en lille fiskerby. Drengen 
var blevet alvorligt såret, da han havde leget 
med en riffel, og måtte have blodplasma
transfusioner under hele turen til Thule, hvor 
han straks blev opereret. 
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BURBANK, Calif. De sidste to 2-sædede Su
per Starfighter jagermaskiner af en ordre på 
30 er nu af sendt fra Lockheed Aircraft til 
Vesttyskland. Samtidig oplyses det, at piloter 
fra det tyske luftvåben er begyndt på deres 

skiner, der bl. a. omfatter katapultsæder, som 
skydes opad, samt ekstra brændstoftanke. For 
øjeblikket er man i gang med et byggepro
gram, 
104G 

hvorefter næsten 1000 enkeltsædede F
Starfightere skal bygges på licens af 

Tosædet F-104 

træningsprogram i Norvenich. 
Efter anmodning fra det tyske luftvåben er 

der indført en række ændringer på disse ma-
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flyvemaskinfabrikker i Tyskland, HollanJ 
Belgien og sandsynligvis også Italien. F-10 
bygges endvidere på licens i Canada og Japar 



skabt med henblik på fremtiden 

opfylcler derfor fuldt ud dagens krav 






